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បញជ ី យនមសមជិក 

អនុគណៈកមមករបេចចកេទស ស្តីពីករែថទ ំនិងពយបលជំងឺឱកសនិយម 

និងករពយបលេ យឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ សំ ប់មនុស េពញវយ័ េនកមពជុ 
 

១ ឯកឧត្តមេវជជ មន ឈី វនុ ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) ្របធន 
២ េ កេវជជ េសង សុភព ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) អនុ្របធន 
៣ េ កេវជជ ឈិត សុផល អនុ្របធមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
៤ េ ក្រសីេវជជ ្របក់ េ ភណ័នរ ី អនុ្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិ (NMCHC) សមជិក 
៥ េ កេវជជ សំរតិ សុវណ្ណរទិិធ ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៦ េ កេវជជ ឡុក បុ៊នៃថ ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៧ េ ក មុ៉ម ចន័ទ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៨ េ កេវជជ សុខ បញញ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NCHADS) សមជិក 
៩ េ កេវជជ ្របក់ រុ ំ ម្រន្តីមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
១០ េ ក្រសីេវជជ ែង៉ត ចនទ័ឆយ ម្រន្តីមនទីរេពទយមិត្តភពែខមរសូេវៀត សមជិក 
១១ េ កេវជជ លឹម េ្រសង េស ្ឋ  ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១២ េ កេវជជ ប៉ល់ បុ៊ ្ណ  ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១៣ េ ក្រសីេវជជ ឯម ថវរ ី ម្រន្តីមនទីរេពទយកល់ែម៉ត សមជិក 
១៤ េ កេវជជ ឃុន គឹម ៊ ម អនុ្របធនករ.ិេទស/CENAT សមជិក 
១៥ េ ក្រសីេវជជ ទួន សុវ ្ណ  ម្រន្តីមជឈមណ្ឌ លជតិ (NMCHC) សមជិក 
១៦ េ កេវជជ សីុម យុទធ  ម្រន្តីមនទីរេពទយបែង្អកេខត្តបត់ដំបង សមជិក 
១៧ ្រគូេពទយ មូល សុវ ្ណ រ ី ម្រន្តីមនទីរេពទយបែង្អកជ័យជំនះ សមជិក 
១៨ តំ ងអងគករ AHF  សមជិក 
១៩ តំ ងអងគករ UNICEF  សមជិក 
២០ តំ ងមូលនិធិ CHAI  សមជិក 
២១ តំ ងអងគករ FHI  សមជិក 
២២ តំ ងអងគករ KHANA  សមជិក 
២៣ តំ ងអងគករ WHO  សមជិក 
២៤ តំ ងអងគករ US-CDC  សមជិក 
២៥ តំ ង Center of Hope  សមជិក 
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ពកយបំ្រពួញ 
3TC Lamivudine 

ABC Abacavir 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 

ALT Alanine Transaminase 

AST Aspartate Transaminase 

ART Antiretroviral therapy 

ARV Antiretroviral drug(s) 

AZT Zidovudine 

BS Birth Spacing 

CBC Complete Blood Count 

CD4 T-CD4+ Lymphocyte 

CMV Cytomegalovirus 

CNS Central Nervous System 

CK Creatine Kinase 

CrCl Creatinine Clearance 

d4T Stavudine 

ddI Didanosine 

DOT Directly Observed Therapy 

EC Enteric Coated 

EFV Efavirenz 

FDC Fixed Dose Combination 

HBV Hepatitis B virus 

HGC Hard Gelatin Capsules 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

IPT Isoniazid Preventive Therapy 

LDH Lactate Dehydrogenase 

LDL Low-Density Lipoprotein 

LPV Lopinavir 

LPV/RTV Lopinavir/Ritonavir 

MMM Modul Mith Chouy Mith 

MTCT Mother to Child Transmission 

NNRTI Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor  
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NRTI Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NVP Nevirapine 

OHL 

OI 

Oral Hairy Leukoplakia 

HIV related Opportunistic Infection 

PCP Pneumocystis carinii pneumonia 

PEP Post Exposure Prophylaxis 

PLHIV Person/People Living with HIV 

PI Protease Inhibitor 

PITC Provider Initiated Testing and Counseling 

PMTCT Prevention of Mother to Child Transmission 

PPE Papular Pruritic Eruption 

PTB Pulmonary Tuberculosis 

R Ritonavir (when given in association with other PIs for boosted dosing) 

RLS Resource Limited Settings 

RNA Ribonucleic Acid 

RTV Ritonavir (when given alone or with other PIs for boosted dosing) 

SGC Soft Gelatin Capsules 

STI Sexually Transmitted Infection 

TB Tuberculosis  

TDF Tenofovir 

TST Tuberculin Skin Test 

ULN Upper Limit of Normal 

VCCT  Voluntary Centers for Counseling and Testing 

VDRL Venereal Diseases Reference Laboratory (refers to a test for syphilis) 

WHO World Health Organization  
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១ េសចកី្តសេងខប 
 េនែខកកក  ឆន ំ ២០១០ អងគករសុខភពពិភពេ ក បន ក់េចញនូវេគលករណ៍ែណនំ 

ស្តីពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េលើមនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់ែដល 

បនែកសំរលួ រជថមី។ ករែកសំរលួេឡើងវញិនូវេគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ ែផ្អកេលើ       

ភស្តុ ងថមីៗែដល្របមូលបនពីប ្ត ្របេទសែដលមនធនធនេ្រចើន និងប ្ត ្របេទសែដលមន 

ធនធនខ ត់េខ យ កនុងករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, របូមន្ត 

ពយបល, ករពុលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេម 

េ គេអដស៍ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍មនជំងឺរេបងសកមម និង/ឬជំងឺរ កេថ្លើម ុ ៃំរ,៉ ករ ម ន, ករ 

ពិនិតយេ យមនទីរពិេ ធន៍, ករកំណត់ និងករ្រគប់្រគងពយបលភពប ជ័យៃនករពយបល។ 

 ្រកុមអនកជំនញៃនអងគករសុខភពពិភពេ កបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តជ្របព័នធ និងមន

ភពចបស់ ស់េដើមបី យតំៃលេលើភស្តុ ង និងេលើកេឡើងជអនុ សន៍េ យេ្របើ្របស់វធីិ 

្រស្ត GRADE ែដលបនមកពីករពិចរ េលើ្របសិទិធភពៃនករពយបល, ភពទទួលយកបន 

និងភពេ្របើ្របស់េស បន។  េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ អនុ សន៍របស់អងគករសុខភព

ពិភពេ កែដលឈប់េ យេ្របើឱសថ d4T កនុងករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

េនមិនទន់បនអនុវត្តេន្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបននេនះេទ។ េនឆន ំខងមុខេនះ មជឈមណ្ឌ ល

ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ េ យមនករគំ្រទថវកិពីមូលនិធិសកល 

និងពីអងគករៃដគូជតិ និងអន្តរជតិ នឹងែស្វងរកឱសថែដល្រតូវយកមកជំនួសឱសថ d4T េ យ

តំៃលសម្រសប។ 

 ករពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង   

េមេ គេអដស៍េលើមនុស េពញវយ័និងេកមងជំទង់េនកមពុជ េនែតជែផនករមួបញចូ លៃនករេឆ្លើយតប

ថន ក់ជតិ មរយៈករផ្តល់េស ែថទំពយបលបន្ត ជូនអនកផទុកេមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍

្របកបេ យគុណភពខពស់។ េគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ បនេរៀបចំេឡើងជបឋមសំ ប់

ម្រន្តីសុខភិបលែដលចូលរមួកនុងករែថទំពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍េលើ

មនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ យុេលើសពី ១៤ឆន ំ។ 

 េគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ ផ្តល់នូវករពនយល់យ៉ងចបស់ពីមូល ្ឋ នៃនករពយបល 

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ឯក រេនះ ចនឹង្រតូវបនេ្របើជឯក រេយង ក៏បុ៉ែន្ត 

មិន ចយកេ្របើសំ ប់េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ កនុងករ្រគប់្រគង 

និង ម នករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បនេទ។ ដូចគន េនះែដរ មិនទន់

ចេឆ្លើយតបេទនឹងតំរវូករេនេពលអនុវត្តចំេពះករណីសមុគ ម ញ ទក់ទងនឹងករែថទំពយបល 
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ជំងឺេអដស៍្រគប់្រជុងេ្រជយ េហើយក៏មិន ចេ ះ្រ យេលើករពយបល ករណីពិេសសៗបនេន

េឡើងេទ។ បញ្ហ ទំងអស់េនះ នឹង្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុង “ ្រកបខ័ណ្ឌ  ែថទំ និងពយបលបន្ត  

សំ ប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ ” និងេ ះ្រ យជបន្តបនទ ប់េទៀត េនកនុង

ឯក រែដលនឹង្រតូវេបះពុមភេនេពលអនគត។ អនក នឯក រេនះ គួរ នឯក រេយង

េផ ងេទៀត ដូចជ េគលករណ៍ែណនំពយបល និងនិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តពក់ព័នធនន 

េដើមបីទទួលបនព័ត៌មនលំអិត និងអនុ សន៍ទក់ទងនឹងកមមវធីិែថទំ ពយបលអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ និងអនកផ្តល់េស កនុងសហគមន៍ រមួមន PITC និង VCCT, និយម

ៃនែបបបទ សំ ប់អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3Is, ករគំ្រទផ្លូវចិត្តនិងសងគម, ករពយបលបងក រ និងករ

ពយបលជំងឺឱកសនិយម, PMTCT និងករពយបលបងក រេ្រកយេពលមនេ្រគះថន ក់េ យប៉ះ

ពល់ឈម ឬ វតថុ វៃនសរ ី ងគ។ 

 េគលករណ៍ែណនំពយបលឆន ំ ២០១១ បន ក់បញចូ លនូវទិដ្ឋភពថមីៗពក់ពនធ័នឹងករ   

ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េន្របេទសកមពុជ មនដូចតេទ៖ 

 

• ករទទួលេស ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ទូលំទូ យ 

 េគលករណ៍ែណនំបចចុបបននេនះ បនបេងកើនល័កខខ័ណ្ឌ កនុងករពយបលេ យឱសថ្របឆំង 

នឹងេមេ គេអដស៍ដល់្រគប់អនកជំងឺទំងអស់ ែដលសថិតកនុងដំ ក់កលគ្លីនិកទី៣ ៃនអងគករ     

សុខភពពិភពេ ក េ យបនបែនថមពីេលើដំ ក់កលទី៤ និងអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនក

ជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺរេបងសកមម េ យមិនចំបច់គិតពីចំនួនេកសិក CD4 េទ។ ្រគប់អនកផទុក    

េមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ែដលគម នេ គសញញ នឹងមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់កនុងករ

ទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េនេពលមនចំនួនេកសិក CD4 េសមើ ឬ 

តិចជង ៣៥០ េកសិក/មម៣។ 

 

• េផ្ត តេលើករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍           

េ យបនឆប់ 

 គឺ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងកំឡុងេពល២សប្ត ហ៍ 

េ្រកយពីករបង្ហ ញេ គសញញ គ្លីនិក។ េគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ បនេរៀប ប់លំអិតពី

ជំ នសំខន់ៗ េនកនុងដំ ក់កលពិនិតយបីេលើកដំបូង េដើមបីចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបនឆប់កនុងេគលបំណងជំរញុករ ្ត រ្របព័នធភព ុ ំេឡើងវញិ 
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និងករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម េដើមបីកត់បនថយភពមនជំងឺ និងអ្រ ្ល ប់ទក់ទង

នឹងជំងឺេអដស៍ (សូម នជំពូកទី៤)។ 

 

• ករ ក់បញចូ លនិយមៃនែបបបទយុទធ ្រស្ត 3Is កនុងករ យតំៃលគ្លីនិក 

 េរៀង ល់េលើកៃនករពិនិតយជំងឺ េគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ បនបញជ ក់ពី រៈសំខន់

ៃនករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង និងេរៀបចំែផនករសកមមភពេដើមបីកំណត់ករណីជំងឺ

រេបង វជិជមនែដលមនេ គសញញ  ដូចបនកំណត់កនុង SOP ៃនយុទធ ្រស្ត 3Is (សូម ន 

ជំពូកទី៤)។ 

 

• ផ្ល ស់ប្តូរករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម 

 េគលករណ៍ែណនំពយបលេនះ ្រតូវបនពិនិតយែកសំរលួេឡើងវញិ េ យ្រសបនឹងេគល 

ករណ៍ែណនំេបះពុមភេលើកទី១ ស្តីពី ករបងក រ និងករពយបលជំងឺឱកសនិយម េលើមនុស េពញ 

វយ័និងេកមងជំទង់ឆន ំ ២០១១។ ករផ្ល ស់ប្តូរ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ េដើមបី 

បញជ ក់ពី រៈសំខន់ៃនករចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យ Isoniazid (IPT) េ យបនឆប់ដូចបន 

កំណត់កនុងនិយមៃនែបបបទយុទធ ្រស្ត 3Is, ករពយបលបងក រេ យឱសថ cotrimoxazole 

េដើមបីបងក រជំងឺ PCP និង toxoplasmosis, និងេ យឱសថ fluconazole េដើមបីបងក រជំងឺ 

cryptococcal disease (សូម នជំពូកទី៤)។ 

 

• កំណត់របូមន្តពយបលជួរទី១ កន់ែតជក់ ក់ 

 ដូចបនេរៀប ប់រចួេហើយ គឺឱសថ d4T និង 3TC េនែតជរបូមន្តពយបលជួរទី១ ៃន្រកុម 

NRTIs កនុងរបូមន្តពយបលស្តង់ ។ ព័ត៌មនបែនថម្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងករផ្ល ស់ប្តូររបូមន្ត 

ពយបលដ៏សម្រសប េ យែផ្អក ម ថ នភពអនកជំងឺែដលមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B និងចំនួន 

្រតីមសៃនគភ៌េនេពលចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ។ 

 

• កររកេឃើញភពប ជ័យៃនករពយបលេ យបនឆប់េ យេធ្វើេតស្ត  

Viral Load  

 លកខណៈវនិិចឆ័យៃនករេធ្វើេតស្ត Viral Load នឹង្រតូវបនព្រងីកយ៉ងទូលំទូ យេនេពល 

ែដលេគលករណ៍ែណនំេនះចប់េផ្តើមអនុវត្ត។ គំនូសបំ្រពញួ មជំ ននីមួយៗ(stepwise algo-

rithm) េដើមបីកំណត់ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ប ជ័យៃនករពយបលេ យែផនកគ្លីនិក និងែផនកភព ុ ំ 
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្រតូវបនបញជ ក់កន់ែតចបស់។ េ យែផ្អកេលើករប ជ័យែផនកគ្លីនិកនិងែផនកភព ុ ំ អនកផ្តល់េស  

្រតូវ ម នលទធផលេតស្ត Viral Load េដើមបី យតំៃលភពប ជ័យៃនករពយបល។ មយ៉ងេទៀត 

េនឆន ំខងមុខេនះ ចំេពះអនកជំងឺែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

េលើសពី ២ឆន ំ ្រតូវេធ្វើេតស្ត Viral Load ជ្របចំ (routine)។ េគលករណ៍ែណនំេនះ បនេរៀប ប់

លំអិត ពីជំ នសំខន់ៗែដល្រតូវអនុវត្តេនេពលែដល្រ វ្រជវរកភពប ជ័យៃនករពយបល

មរយៈករេធ្វើេតស្ត Viral Load ជ្របចំ (សូម នជំពូកទី៨)។ 

  

• ករែកែ្របរបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ជួរទី២ 

 របូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ជួរទី២្រតូវបនេធ្វើករែកែ្របេ យ្រសប 

មជំេរ ើសមនកំណត់ៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េន្របេទសកមពុជ, រមួមនភពពុលៃន   

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, និងភព ុ ំជមួយឱសថែដលេកើតេឡើងកនុងរបូមន្តពយបលជួរ     

ទី១។  ឱសថ ddI និង 3TC ្រតូវបនជំនួសេ យ ABC និង 3TC ែដលជជំេរ ើសកនុង្រកុម NRTIs   

សំ ប់របូមន្តពយបលជួរទី២។ អនកផ្តល់េស ្រតូវបេញចញ ddI ពីកនុងស្តុក និងប្តូរេទករពយបល 

េ យ TDF និង ABC វញិ (សូម នជំពូកទី៩)។ 

២ េ ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដសជ៍អ្វ?ី 
 ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺសំេ េលើករពយបលេ យឱសថ 

ទំង យ ែដលមនសកមមភព្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ឱសថទំងេនះ មនសកមមភពទប់ 

ក ត់អង់សីុម (enzymes) ែដលេមេ គេអដស៍្រតូវករេដើមបីបំែបកខ្លួន  និងចំលងេទេកសិក 

េផ ងេទៀត។ ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដលកំពុងេ្របើេន្របេទសកមពុជមនសកមមភព

សំេ េលើអង់សីុម ដូចខងេ្រកម៖ 

• Reverse transcriptase 

• Protease 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ែដលកំពុងេ្របើេន្របេទសកមពុជែចកេចញជ ៣ ្រកុម       

សំខន់ៗ ។ ពីរ្រកុមមនសកមមភពទប់ ក ត់អង់សីុម Reverse transcriptase និងមួយ្រកុមេទៀត 

ទប់ ក ត់អង់សីុម Protease ៖ 

• Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI) 

• Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI) 

• Protease Inhibitors (PI) 
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្របេទសកមពុជបចចុបបនន មិនទន់មនលទធភពទទួលបននូវឱសថែដលេទើបែតរកេឃើញថមី 

េហើយធន់នឹងភព ុ ំ ដូចជ ្រកុម NNRTIs មនឱសថ Etravirine និង្រកុម PIs ដូចជ Darunavir។  

មយ៉ងេទៀត ករេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចំនួន៣្រកុម បនបង្ហ ញសកមមភព្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍ រមួមន ករេ្រជ តចូល (entry) មនឱសថ Maviroc, integrase មនឱសថ 

Raltegravir, និង្របឆំងនឹងករវវិតិ្តន៍ (maturation inhibitors) មនឱសថ Bevirimet។ ផទុយេទវញិ 

េនេពលបចចុបបននេនះ េន មប ្ត ្របេទសែដលធនធនេនមនកំរតិមិនទន់មនឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍េ្របើបនទូលំទូ យេទ េហើយឱសថ ARV មួយចំនួន កំពុងសថិតេនកនុងដំ ក់

កលសិក ្រ វ្រជវេនេឡើយ។  

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដលបនបញចូ លកនុងេគលករណ៍ែណនំជតិ គឺជឱសថ

ទំង យ ែដលមន្របសិទិធភពខពស់ និងងយ្រសួលកនុងករេ្របើេហើយ ចទទួលយកបន  

សំ ប់្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបននេនះ៖ 

• NRTI:  Zidovudine (AZT or ZDV) 

Stavudine (d4T) 

Lamivudine (3TC) 

Didanosine (ddI) 

Abacavir (ABC) 

Tenofovir (TDF) 

• NNRTI: Nevirapine (NVP) 

Efavirenz (EFV) 

• PI:  Lopinavir និង Ritonavir កំរតិដូសទប (LPV/r) 

Ritonavir កំរតិដូសទប (RTV/r) 

 PIs និយមេ្របើរមួគន ជមួយ Ritonavir ។ េទះបីជ Ritonavir មនថមពលខ្ល ំង្រ ប់

ក៏េ យ បុ៉ែន្តេ យ រផលប៉ះពល់ប ្ត លេ យករេ្របើរបស់ មនកំរតិ។ េទះបីជយ៉ង

ក៏េ យ ក៏ ចេ្របើកនុងកំរតិដូសទបេដើមបីបនថយេម បូលីស (metabolism) ៃន្រកុម PIs 

េផ ងេទៀត និងបនថយចំនួនេពលៃនករេលបឱសថេនះ។ ករបេងកើន PIs (boosted protease 

inhibitor) ែដលចូលចិត្តជងេគេន្របេទសកមពុជ គឺ LPV/r ែដលជថន ំ្រគប់មួយ យបញចូ លគន ។ 

 ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ភគេ្រចើន ែដលអនុញញ តេ យេ្របើេន្របេទសកមពុជ គឺជ

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដលរមួបញចូ លគន  (fixed dose combinations) េដើមបីកត់បនថយ

ចំនួន្រគប់ឱសថ ែដល្រតូវេលប និង បេងកើនជអតិបរមិនូវករេលបថន ំ េ យបនេទៀងទត់       
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ជប់ ប់ និង្រតឹម្រតូវ។ ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ទំងអស់ែដលេ្របើកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវ

បនទទួល គ ល់េ យអងគករសុខភពពិភពេ ក រមួមន៖ 

• Zidovudine + Lamivudine (AZT + 3TC) 
• Stavudine + Lamivudine (d4T + 3TC) 
• Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC + NVP) 
• Stavudine + Lamivudine + Nevirapine (d4T + 3TC + NVP) 

៣ េគលករណៃ៍នករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស ៍
េគលបំណងៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺ៖ 

• ទប់ ក ត់េ យបនជអតិបរមិ និងយូរអែង្វងនូវករបំែបកខ្លួនរបស់េមេ គេអដស៍ 

• េធ្វើេ យមនភព្របេសើរេឡើងវញិនូវមុខងរ្របព័នធភព ុ ំេដើមបីបងក រ និពយបល 

ជំងឺឱកសនិយម 

• េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវគុណភពៃនជីវតិ 

• កត់បនថយអ្រ ឈឺ និងអ្រ មរណៈភពែដលប ្ត លមកពីេមេ គេអដស៍ 

• កត់បនថយជអតិបរមនូវ្រពឹតិ្តករណ៍ ្រកក់ (adverse events) និង ថ នភព ុ ៃំរ ៉

េ យ រករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍រយៈេពលយូរ 

• បងក រនូវភព ុ ំរបស់េមេ គេអដស៍ និងភពប ជ័យកនុងករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

• បងក រករចំលងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទទរក។ 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ែដលមនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ    

េអដស៍ យ៉ងេ ច ស់រមួបញចូ លគន បីមុខ ចេ យេយើងសំេរចបននូវេគលបំណងទំង

អស់ខងេលើ។ ករពយបលេ យេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍រមួបញចូ លគន ែបបេនះ ្រតូវ

បនេគដឹងថ មនសកមមភព្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ខពស់ េនេពលចប់េផ្តើមពយបលបន

ឆប់រហ័ស។ 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បីមុខរមួបញចូ លគន  ចកត់បនថយយ៉ង 

េលឿននូវករបំែបកខ្លួនរបស់េមេ គេអដស៍ែដលេធ្វើេ យចំនួនេមេ គេអដស៍េនកនុងឈម (viral 

load) ធ្ល ក់ចុះេ្រកមកំរតិែដល ចរកេឃើញេ យេតស្ត viral load ែដលេយើងមនសព្វៃថង។ ច

កត់បនថយឥទធិពលរបស់េមេ គេអដស៍េទេលើ្របព័នធភព ុ ំ េហើយនំេ យមុខងររបស់្របព័នធ

ភព ុ ំមនភព្របេសើរេឡើងវញិជលំ ប់ ែដលេយើង ច ស់ែវង មរយៈករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួន  

េកសិក CD4។ 
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េនេពលែដលមុខងររបស់្របព័នធភព ុ ំមនភព្របេសើរេឡើងវញិ ករ្របឈមមុខនឹង 

េ្រគះថន ក់ជមួយជំងឺេផ ងៗេទៀតទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍ថយចុះ។ ចំេពះអនកជំងឺែដលបន និង 

កំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ នឹងមនករថយចុះគួរេ យកត់

សំគល់នូវករ្របឈមមុខនឹងជំងឺេផ ងៗ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ដំេណើ រករៃនករេធ្វើេ យ

្របេសើរេឡើងនូវ្របព័នធភព ុ ំេកើនេឡើងជលំ ប់លំេ យ កនុងរយៈេពលជេ្រចើនែខ ឬេ្រចើនឆន ំ 

បុ៉ែន្តមិន ច្រតលប់មកល្អឥតេខច ះដូចេដើមបនេទ។ ករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់នឹងជំងឺឱកស

និយម ឬ ជំងឺេផ ងេទៀតទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍ ែតងេកើតមនកនុងរយៈេពលមួយកំណត់។ ដូេចនះ 

ករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម និងករ ម ននូវករេលចេឡើងជំងឺថមីៗទក់ទងនឹងេមេ គ 

េអដស៍ គឺមន រៈសំខន់ ស់ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលកំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មិន ចសំ ប់េមេ គេអដស៍េ យ 

អស់ពីកនុងឈមបនេទ បុ៉ែន្ត ្រគន់ែតទប់ ក ត់ករបំែបកខ្លួនរបស់េមេ គេអដស៍បុ៉េ ្ណ ះ។ េន 

េពលែដលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវបនបញឈប់ចំនួនេមេ គេអដស៍ 

និងេកើនេឡើងវញិដូចមុនេពលពយបល េហើយចប់េផ្តើមបំផ្ល ញ្របព័នធភព ុ ំ រជថមីេទៀត។ 

េមេ គេអដស៍ ចេធ្វើេ យមនករលូត ស់នូវភព ុ ំេ យឯកឯង (spontaneous 

genetic mutations) កនុងកំរតិខពស់។  ្របសិទិធភពៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍៣មុខរមួគន ចកត់បនថយករលូត ស់នូវភព ុ ំេ យឯកឯងេនះបន េ យបន្តទប់ 

ក ត់នូវចំនួនេមេ គេអដស៍កនុងឈមេ យេនកនុងកំរតិទបបំផុត។ ្របសិនេបើ ករពយបលេ យ 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍មិនបន្រតឹម្រតូវ មិនបនេទៀងទត់ និងមិនបនជប់ ប់េទេនះ 

(ករេ្របើឱសថរមួបញចូ លគន មិន្រតូវបញឈប់ ឬ េ្របើឈប់ៗ) គឺប ្ត លេ យេមេ គេអដស៍េនបន្ត

បំែបកខ្លួន នំេ យមនករលូត ស់នូវ្រកុមេមេ គេអដស៍ែដល ុ ំេទនឹងឱសថទំងេនះ។ 

ជយថេហតុ ្រកុមេមេ គេអដស៍ែដល ុ ំនឹងឱសថ េនែតបន្តលូត ស់យ៉ងេ្រចើនេលើសលប់     

ជពិេសស នំេ យករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យេ្របើឱសថរមួ

បញចូ លគន នឹងែលងមន្របសិទិធភព។ 

ម៉យងេទៀត ករ្រ វ្រជវពីភពប ជ័យៃនករពយបលេ យបនឆប់ គឺជករចំបច់។ 

កនុងករណី មិនបនពយបលេមេ គេអដស៍ែដល ុ ំជមួយឱសថេនះ េមេ គេអដស៍េនះនឹងបន្ត 

បំែបកខ្លួន បែនថមេ្រចើនេទៀត េហើយបងកេ យករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េផ ងេទៀត មិនសូវមន្របសិទិធភពផងែដរ និងបន្តចំលងេមេ គេអដស៍ ុ ំនឹងឱសថេទអនកដៃទ

េទៀត (សូមេមើល ងទី១)។ 
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ងទី១: េតើេមេ គេអដស៍ឆ្លងេ យរេបៀប ? 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លង មកររមួេភទ មឈម មទឹកកមបុរស និងទឹករអិំលទ្វ រមស ។ 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លង មករបញចូ លឈម ករេ្របើ្របស់មជុលរមួគន  ឬ ពីម្ត យេទកូនេន 

េពលមនៃផទេពះ េពលសំ ល ឬ េពលបំេបេ ះកូន ។ 

េមេ គេអដស៍ ចឆ្លងមកម្រន្តីសុខភិបល មរយៈករ មុតទំលុះែសបកេ យមជុល 

ែដលបងកេ គ ឬ េ យករប៉ះពល់ឈមែដលបងកេ គរយៈេពលយូរ និងមនបរមិណេ្រចើន។ 

បុគគលែដលេទើបឆ្លងេមេ គេអដស៍ដំបូង េហើយមិនបនពយបល ចចំលងេមេ គេអដស៍ខ្ល ំង 

េ យ រកំរតិេមេ គេអដស៍ច ចរេនកនុងឈមខពស់។ 

មនុស ែដលឆ្លងេមេ គេអដស៍ ចមនសុខភពល្អ ជេ្រចើនឆន ំ និង ចចំលងេមេ គេអដស៍

េទអនកដៃទេទៀត។ 

ដំេបេន្រប ប់បន្តពូជ និងជំងឺកមេ គ បេងកើនករ្របឈមមុខខពស់ នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ 

ករតមមិនរមួេភទ និងករេ្របើេ្រ មអនម័យ និងមិនេ្របើ្របស់មជុលរមួគន  គឺជវធីិ ្រស្តបងក រ 

ករចំលងេមេ គេអដស៍ដ៏មន្របសិទិធភពខពស់។ 

 េមេ គេអដស៍ មិន ចឆ្លង មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគមធមម  ករេថើប បរេិភគ 

ររមួគន  ឬ សត្វល្អិតទិច ឬ ខំេនះេទ។ 

៤ ករចបេ់ផ្តមីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស ៍

 ៤-១ បញជ ក់អំពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

 បញជ ក់ថអនកជំងឺ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ គឺេនេពលែដលអនកជំងឺមន៖ 

• ករ្រប្រពឹត្តែដល្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ (ករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទជមួយ 

ៃដគូេ្រចើនេ យគម នសុវតថិភព ករចក់ថន ំេញ ន មសរៃស ឬ ករចក់ែសបក) 

• ៃផទេពះ 

• ជំងឺកមេ គ 

• ជំងឺរេបង 

• ករបងកេ គេ យពពួកបក់េតរ ី រចុះ រេឡើង 

• ករថយចុះទំងន់ (ករបត់បង់ទំងន់ខ្លួនេលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន) 

• េ គសញញ គ្លីនិកែដលសង ័យថ ករបងកជំងឺឱកសនិយមេផ ងៗ៖ ចេងក មេ គ 

សញញ សរៃស្រប ទេ យមន្រគុនេក្ត  រមួមន ជំងឺរ កេ្រ មខួរ និងករថយ
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ចុះសញញ សរៃស្រប ទេន មតំបន់ (focal deficits), ជំងឺរ កសួត្រសួច្រ វ, 

េ គសញញ ជំងឺេសើែសបក (herpes zoster, oral thrush, PPE, etc.)។ 

• េ គសញញ គ្លីនិកែដលសង ័យថ ឆ្លងេមេ គេអដស៍ដំបូង្រសួច្រ វ រមួមន្រគុន

េក្ត , អស់កំ ំងល្ហិតៃល្ហ, ឈឺ ច់ដំុ, ជំងឺកូនកណ្តុ រ (lymphadenopathy), ជំងឺ 

រ កបំពង់ រ, និង ន មកនទួលេលើែសបកេកើតេឡើងេលើមនុស េពញវយ័ែដល 

មនសុខភពល្អ។ 

ម្រន្តីសុខភិបលទំងអស់ ្រតូវអនុវត្តេគលករណ៍ែណនំ ស្តីពីករផ្តួចេផ្តើមេ យម្រន្តី     

សុខភិបលកនុងករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍និងផ្តល់្របឹក  (PITC) និងផ្តល់ព័ត៌មន អំពី 

រៈសំខន់ៃនករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ និងបញចូ នអនកជំងឺេ យមនករយល់្រពមេធ្វើ 

េតស្តឈមេទកន់េស  VCCT (សូម នេគលករណ៍ែណនំអំពី PITC និងVCCT និងេគល

ករណ៍ែណនំអំពីករផ្តល់្របឹក និងេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ ឆន ំ ២០០៧)។ េ យបែនថម 

េលើសពីករផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រពឹត្ត និងករអប់រអំំពីជំងឺេអដស៍ អនកជំងឺគួរទទួលបនផងែដរនូវករ 

្រ វ្រជវនិងករេធ្វើេតស្តអងគបដិបក ្របណរហ័ស េដើមបីកំណត់ពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍មុន 

នឹងអនកជំងឺ្រតូវបនបញចូ នេទេស ែថទំ និងពយបលជំងឺេអដស៍សម្រសប។ 

៤-២ ករពិេ្រគះជំងឺេលើកដំបូង  (ៃថងែដលបង្ហ ញខ្លួន) 

•  ្របមូលព័ត៌មនទក់ទងនឹង្របជ ្រស្តពីអនកជំងឺ និងសមជិក្រគួ រអនកជំងឺ 

• បញជ ក់ពីលទធផលេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍, កំណត់កលបរេិចឆទៃនករេធ្វើ     

េតស្ត, កែន្លងេធ្វើេតស្ត 

• យតំៃល្របវត្តិជំងឺបចចុបបនន រមួមន េ គសញញ េកើតមនថមីៗ និងករពយបល 

• ពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកសញញ ជំងឺរេបង មយុទធ ្រស្ត 3Is (សូម ន ង  

ទី២) និងអនុវត្ត មគំនូសបំ្រពួញអំពីករណីសង ័យថ មនជំងឺរេបងេបើមន     

េ គសញញ វជិជមន។ 

• សួរ្របវត្តិជំងឺពីមុន រមួមន៖ 

− ធ្ល ប់េកើតជំងឺរេបងនិងធ្ល ប់ពយបលជំងឺរេបង (កលបរេិចឆទៃនករេធ្វើ     

េ គវនិិចឆ័យនិងករពយបល, កែន្លងពយបល, របូមន្តពយបល និងលទធផល

ៃនករពយបល)។ 

− ្របវត្តិៃនករេកើតជំងឺេឡើងកូនកណ្តុ រ ុ ៃំរ ៉(chronic lymphadenopathy)។ 

− ករបងកេ គ មផ្លូវដេង្ហើមែផនកខងេលើ រចុះ រេឡើង និងជំងឺរ កសួត

,ជំងឺឱកសនិយម, ជំងឺកមេ គ និងជំងឺេផ ងេទៀត។ 
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− ្របវត្តិេកើតេ គ្រស្តី, ្របវតិ្តៃនករសំ លកូន, និងករេ្របើ្របស់មេធយបយ  

ពនយកំេណើ ត។ 

− ធ្ល ប់បនេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ដូចជ េ្របើរបូមន្តពយបល

មួយ និង រយៈេពលៃនករេ្របើ ឬ េ្របើកនុងកមមវធីិ PMTCT ។ 

− ធ្ល ប់ពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម រមួមនករេ្របើឱសថ INH, cotrimoxa 

zole, និង fluconazole និងផលប៉ះពល់ែដលពក់ព័នធ។ 

− ធ្ល ប់មន្របតិកមមឱសថ (Drug allergies) រមួមនឱសថអង់ទីបី៊យូ៉ទិក 

(antibiotics) ដូចជ cotrimoxazole ។ 

− ឱសថែដលកំពុងេ្របើ។ 

ងទី២: ករពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង មយុទធ ្រស្ត 3Is 

ករពិនិតយសុខភពរកេ គសញញ ជំងឺរេបង ករេឆ្លើយតប ្រគប់្រគងពយបល 

េនកនុងកំឡុងេពល ៤សប្ត ហ៍មុន: 
1) មន្រគុនេក្ត , េ យមិនគិត 

ពីេពលេវ  និងរយៈេពល 

2) ក្អក, េ យមិនគិតពីេពលេវ  

និងរយៈេពល 

3) មនែបកេញើសេជគខ្លួន 

(drenching night sweats) េន

េពលយប់រយៈេពលេលើសពី ២   

សប្ត ហ៍ 

គម នេ គសញញ  ចប់េផ្តើមពយបលបងក រ 
េ យឱសថ INH* 

មនេ គសញញ  
មួយ ឬេ្រចើន 

យតំៃលេ គសញញ   
គ្លីនិកជំងឺរេបង, ករ    
ពិនិតយកំ ក AFB 
ចំនួន ៣ដង េហើយ 
ែថមទំងេធ្វើករបណ្តុ ះ 
េមេ គរេបង និងករ 
ថតសួតេ យកំរសមីX 
្រសប មយុទធ ្រស្ត 
3Is ។ 

* ចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យ INH លុះ្រ ែតបនបញជ ក់ថ កំរតិអង់សីុមេថ្លើម AST/ALT មនកំរតិតិច 

ជង៣ដងៃនកំរតិធមម  អនកជំងឺមិន្រតូវផឹកសុ និងមិនធ្ល ប់មន្របតិកមមជមួយ INH ។ េធ្វើេតស្តទុយែប៊គុល

លីនេលើែសបក [Tuberculine Skin Test (TST)] េនេពលពិេ្រគះជំងឺេលើកដំបូង េបើេតស្តេនះ ចអនុវត្តបន

េនេស  OI/ART (សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3Is េនកនុងប ្ត េស ែថទំ និង

ពយបលបន្តឆន ំ ២០១០)។ 

 

• ករ យតំៃលពី្របវតិ្តសងគម រមួមន៖ 

− ថ នភព្រគួ រ និងមុខរបរ 

− ផឹកសុ  និងេ្របើថន ំេញ ន 
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− ជក់បរ ី

− ករ្រប្រពឹត្តែដល្របឈមមុខនឹងសកមមភពផ្លូវេភទខពស់ 

− សមជិក្រគួ រេផ ងេទៀតែដលផទុកេមេ គេអដស៍ រមួមន ករេធ្វើេតស្ត 

ឈម និង្របវត្តិៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និង 

ករេបើកចំហ ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ដល់សមជិក្រគួ រ 

− ថ នភពកនុងករបំេពញមុខងរ េ យេ្របើ Karnofsky Performance Scale 

(សូម នឧបសមព័នធទី៦)។ 

• ករពិនិតយ ងគកយ 

− េ គសញញ សំខន់ៗ (vital signs), ទំងន់, កំពស់ 

− ល័កខខ័ណខ ទូេទ និង ថ នភពផ្លូវចិត្ត 

− េ គសញញ សរៃស្រប ទ និងគំេហើញ (visual acuity) 

− លក័ខខណ្ឌ័ ៃន្រតេចៀក ្រចមុះ និងបំពង់ក 

− េបះដូង និង្របព័នធឈមរត់ 

− មុខងរផ្លូវដេង្ហើម 

− ករពិនិតយេពះ រមួមន េថ្លើមរកីធំ អេណ្តើ ករកីធំ និងកូនកណ្តុ រេឡើងធំ 

− ករេឡើងកូនកណ្តុ រេនែផនកខងចុង (peripheral lymphadenopathy) 

− ករេលចេឡើងេ គសញញ េលើែសបក (mucocutaneous manifestations)។ 

• ករ្រ វ្រជវ ករ យតំៃល និងករពយបលជំងឺ មេ គសញញ គ្លីនិកែដលកំពុង 

េកើតេឡើង (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រនិងករពយបលជំងឺ  

ឱកសនិយមេលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ ឆន ំ ២០១១)។ 

• ចប់េផ្តើមពយបលបងក រជំងឺរេបងេ យេ្របើឱសថ Isoniazid (IPT) ្របសិនេបើករ

្រ វ្រជវ ឬ យតំៃលេ គសញញ គ្លីនិកជំងឺរេបងមនលទធផលអវជិជមន និងេពល

ែដលរង់ចំលទធផលេតស្ត AST/ALT (សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្ត 

យុទធ ្រស្ត Three I’s និងេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រ និងករពយបល

ជំងឺឱកសនិយមេលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ ឆន ំ ២០១១)។ 

• េបើលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ និងករ យតំៃលេ គសញញ គ្លីនិកជំងឺរេបងថ វជិជមន 

ៃនរេបងសកមម ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យ Cotrimoxazole ។ 

• ករ យតំៃលដំ ក់កលគ្លីនិក ែផ្អក មអនុ សន៍របស់អងគករសុខភព   

ពិភពេ ក (សូម នឧបសមពនធ័ទី១) 
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− េបើអនកជំងឺសថិតកនុងដំ ក់កលទី៣ ឬទី៤ ្រតូវចប់េផ្តើមភ្ល មៗនូវករផ្តល់ 

្របឹក អំពីករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់   (adhe-

rence counseling) ចប់េផ្តើមពយបលបងក រេ យឱសថ cotrimoxazole 

និងចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបនឆប់

បំផុត មែត ចេធ្វើេទបន (សូម ន ងទី៦ អំពីេពលែដល្រតូវចប់ 

េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យែផ្អកេលើេ គ

សញញ គ្លីនិក)។  

• អនុវត្តករេធ្វើេតស្តេនមនទីរពិេ ធន៍េដើមបី ម នជ្របចំ (routine) 

− េធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 

− េធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិកឈមទំងអស់ (CBC) 

− េតស្តរកអង់សីុមេថើ្លម (AST/ALT) ។ 

 

្របសិនេបើអនកជំងឺសថតិេនកនុងដំ ក់កលទី៣ ឬទី៤ 

្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េ យបនឆប់បំផុត មែត ចេធ្វើេទបន (សូម ន ងទី៦) 

េ យមិនចំបច់រង់ចំលទធផលេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 េលើកដំបូងេទ។ 

 

 កនុងកំឡុងេពលពិេ្រគះជំងឺេលើកដំបូងេនះ អនកផ្តល់េស ្រតូវផ្តល់ករគំ្រទ្រគប់្រជុងេ្រជយ 

(holistic support) ដល់អនកជំងឺ។ ករផ្តល់ែតឱសថ  គឺមិន្រគប់្រគន់េទ កនុងករគំ្រទអនកផទុកេមេ គ

េអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍។ ករគំ្រទែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ រមួមនៈ 

• ផ្តល់ករអប់រ ំនិងផ្តល់្របឹក អំពីេអដស៍ 

• ផ្តល់ករគំ្រទផ្លូវចិត្តេ យបនសម្រសបកនុងកលៈេទសៈដ៏លំបក ចទទួលបន 

លទធផលល្អ្របេសើរកនុងរយៈេពលយូរ (longterm outcomes)។ 

• ផ្តល់ករគំ្រទ របូតថមភ។ អនកជំងឺជេ្រចើនែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍មិនមនលទធភព កនុងករបរេិភគ របនសម្រសប 

េទ។ ករបរេិភគ រែដលមន រៈជតិចិញច ឹម្រគប់្រគន់ (Good nutrition) េធ្វើ 

េ យ្របព័នធភព ុ ំបន្របេសើរេឡើង និងជួយដល់ករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បនទទួលលទធផលល្អ។ ្រតូវផ្តល់ករគំ្រទ របូតថមភ

ដល់អនកជំងឺ្រគប់គន  ែដលទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 
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(សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រ និងករពយបលជំងឺឱកស

និយមេលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ ឆន ំ ២០១១)។ 

• ផ្តល់ករគំ្រទែផនកសងគមនិងហិរញញវតថុ ចជួយអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ      

េអដស៍េ យមនភពរងឹមំេឡើងវញិ។ ករែស្វងរក្របក់ចំណូល (Income 

generation) និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ចជួយេ យពួកេគមច ស់ករបនេលើ     

េសដ្ឋកិចច្រគួ រ។ 

ករភជ ប់ទំនក់ទំនងគន ជមួយនឹងេស េផ ងៗ គឺជក ្ត ដ៏ចំបងេដើមបីេ យករពយបល 

ទទួលបនេជគជ័យ ជពិេសស ជមួយ្រកុមែថទំ មផទះ និង្រកុមគំ្រទ្រកុមរបស់អនកផទុកេមេ គ    

េអដស៍/អនកជំងឺេអដស៍ (សូម ន “ ករែថទំ និងពយបលបន្តសំ ប់អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនក

ជំងឺេអដស៍ គំេ ង្របតិបតិ្តករេឆព ះេទករភជ ប់ទំនក់ទំនងេស ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍ជមួយវធីិ ្រស្តែថទំពយបល្រគប់្រជុងេ្រជយ)។ 

៤-៣ ករពិេ្រគះជំងឺេលើកទី២ (មុនមួយសប្ត ហ៍) 

• បន្ត ម ន និងពយបលជំងឺបចចុបបនន 

• ពិនិតយសុខភពរកេ គសញញ គ្លីនិកជំងឺរេបងែផ្អកេលើយុទធ ្រស្ត Three I’s (សូម 

េមើល ងទី២) និងអនុវត្ត មគំនូសបំ្រពួញេបើសង ័យថ មនជំងឺរេបងេបើករ

្រ វ្រជវមនលទធផលវជិជមន។ 

• ពិនិតយលទធផលេតស្តៃនករ ម នជ្របចំ និង យតំៃលេលើលកខណៈវនិិចឆ័យ 

េដើមបីចប់េផ្តើមករពយបល េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ (សូមេមើល 

ងទី៣)។ 

• េធ្វើេតស្តអមេវជជ ្រស្តជ្របចំមុននឹងចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍ៈ េតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4, CBC, AST/ALT ( សូមេមើល

ងទី៤ ) ្របសិនេបើមិនទន់បនេធ្វើេទ។ 

• ចប់េផ្តើមពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម ( សូមេមើល ងទី៥) ្របសិនេបើមិនទន់ 

បនចប់េផ្តើមពយបលេទ។ 
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ងទី៣: លកខណៈវនិិចឆ័យេដើមបចីប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ 

េអដស៍* 

ដំ ក់កលគ្លីនិក  

ម WHO 

 

មនុស េពញវយ័ែដលគម នជំងឺរេបង 

បុ៉ែន្ត មនជំងឺ HIV/HBV  

រមួគន  និង្រស្តមីនៃផទេពះ 
 
 
១ 

 
<៣៥០ េកសិក/មម៣ 

 
 
២ 

មនុស េពញវយ័ែដលមន  
ជំងឺរេបង 

 
 
៣ 

 
 

ពយបលទំងអស់គន  
 
  

 
៤ 

 
ពយបលទំងអស់គន  

* េ្រកយពីបនផ្តល់្របឹក  និង បនេរៀបចំេហើយជេ្រសច 

 

ងទី៤: អនុ សន៍ៃនករេធ្វើេតស្តអមេវជជ ្រស្ត ម ន មុនេពលចប់េផ្តើមពយបល
េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េតស្តអមេវជជ ្រស្ត
្រតូវេធ្វើជចំបច់ 

(Essential) 
េធ្វើែតកនុងករណីចំបច់ 

(Optional) 

 េតស្តអងគបដិបកខ 
្របណ HIV 

X  

 េតស្ត ប់ចំនួន 
េកសិក CD4  

X  

 េតស្ត AST / ALT X  

 េតស្តបញជ ក់ថ 
មនៃផទេពះ 

ចំបច់េបើេ្របើ EFV  

 េតស្ត CBC 
X  

 ករថតសួតេ យ ចំបច់េដើមបី្រ វ្រជវ ករណីមន 
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កំរសមី X រកជំងឺរេបង េ គសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ត viral load មិនចំបច់ មិនចំបច់ 

 Creatinine ចំបច់ េបើេ្របើ TDF ករណីមនេ គសញញ គ្លីនិក  

 Phosphate  ្របសិនេ្របើ TDF 

 Amylase  ករណីមនេ គសញញ គ្លីនិក 

 Lipids 
 ្របសិនេ្របើ d4T,  

EFV ឬ PI 

 េតស្ត
រកេមេ គរ កេថ្លើម
្របេភទ B Surface 
Ag និង    
េតស្តអងគបដិ្របណ 

្របសិនេបើ AST/ALT>៣ 
ឬមនេ គសញញ គ្លីនិក 

្របសិនេបើ AST/ALT> ៣ ឬមន 
េ គសញញ គ្លីនិក 

 

មិន្រតូវពនយេពលចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េទ េទះបីជមិនទន់

បនទទួលលទធផលេតស្តអមេវជជ ្រស្តែដលចំបច់ទំងអស់កនុងកំឡុងេពល២សប្ត ហ៍ក៏េ យ។ 

 

ករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយមគឺជែផនករមួបញចូ លគន  ៃនកញច ប់េស ែថទំពយបល 

្រគប់្រជុងេ្រជយេលើអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍។ អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ   

េអដស៍ទំងអស់្រតូវទទួលបននូវព័ត៌មន និងសំភរៈអប់រផំ ព្វផ យទក់ទងនឹងករពយបលបងក រ

េ យឱសថ isoniazid, cotrimoxazole, និង fluconazole។ ងខងេ្រកមសេងខបពីករពយបល

បងក រជំងឺឱកសនិយម េហើយព័ត៌មនលំអិតៃនករពយបលបងក រេនះ រមួមន កំរតិដូស, 

desensitization, និងផលប៉ះពល់ៃនឱសថ (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រ 

និងករពយបលជំងឺឱកសនិយមេលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ ឆន ំ ២០១១)។ 

ងទី៥: សេងខបអំពីករពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយមេលើអនកផទុកេមេ គេអដស៍            

និង អនកជំងឺេអដស៍ 

ពយបលបងក រេ យ លកខណៈវនិិចឆ័យ កំណត់កំរតិដូស 
និងរយៈេពលពយបល 

Isoniazid/Pyridoxine 
(vitamin B6) 

អនកជំងឺទំងអស់ែដលផទុកេមេ គេអ
ដស៍ និងគម នជំងឺរេបងសកមម 

េ្របើ INH ៥ម្រក/គ្រក ដល់កំរតិ  
ដូសអតិបរមិ ៣០០ម្រក/ៃថង 
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េទះបីជមនចំនួនេកសិក CD4 
បុ៉នម នក៏េ យ រមួទំង្រស្តីមន 
ៃផទេពះ េទះជសថិតេន្រតីមស 
ទីបុ៉នម នក៏េ យ * 

(ចំេពះអនកជំងឺទំងន់ < ៤០ម្រក 
្រតូវផ្តល់កនុងកំរតិ២០០ម្រក) និង 
Pyridoxine (vitamin B6) 
៥០ម្រក/ៃថង រយៈេពល ៦ែខ។ 

Cotrimoxazole អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ
េអដស៍ែដលមនចំនួនេកសិក 
CD4 តិចជង២០០ ឬ សថិតកនុង 
ដំ ក់កលគ្លីនិកទី៣ ឬ ទី៤ 
េទះបីជមនចំនួនេកសិក CD4 
បុ៉នម នក៏េ យ រមួទំង្រស្តីមន 
ៃផទេពះ េទះបីជសថិតេនកនុង 
្រតីមសទីបុ៉នម នក៏េ យ។ 

េ្របើ ១ double strength (DS; TMP-
១៦០ម្រក, SMX-៨០០ម្រក) េលប 
មួយៃថងមួយ្រគប់ ល់ៃថង។ មនុស
េពញវយ័្រតូវទទួលករពយបល
បងក រេ យ cotrimoxazole 
រហូតដល់គម នេ គសញញ  និង 
ចំនួនេកសិក CD4 េកើនេឡើង 
េលើសពី ២០០ ម រយៈករ
េធ្វើេតស្ត២ដងេន្ល ះពីគន ៦ែខម្តង។ 

Fluconazole  អនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺ
េអដស៍ទំងអស់ែដលមនចំនួន
េកសិក CD4 តិចជង  ១០០ 
េកសិក/មម៣ ។ េលើកែលងែត ្រស្តី
មនៃផទេពះសថិតេន្រតីមសទី១។ 

១០០ម្រក ១ដងកនុង១ៃថង  (េលប 
២០០ម្រក ១ដងកនុង១ៃថង េបើធ្ល ប់
មនជំងឺ Cryptococcus )។ មនុស
េពញវយ័ ្រតូវទទួលករពយបល
បងក រេ យ fluconazole រហូតដល់
ចំនួនេកសិក CD4 េកើនេឡើង
េលើសពី១០០ មរយៈ ករេធ្វើ 
េតស្ត២ដង ចេន្ល ះពីគន  ៦ែខម្តង ។ 

* សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 3I’s អំពីលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករចប់េផ្តើមនិង

ម នករពយបលបងក រេ យឱសថ Isoniazid (IPT)។ េនេស ែដលមនេតស្តទុយែប៊គុលលីន

េលើែសបក េហើយអនកជំងឺែដលមនលទធផលេតស្តេនះវជិជមន ្រតូវទទួលករពយបលបងក រេ យ INH 

រយៈេពល ៣៦ែខ។ ចំែណកឯ អនកជំងឺែដលមនលទធផលេតស្តអវជិជមន មិនមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់

កនុងករពយបលបងក រេ យឱសថ  INH េទ។ 

៤-៤ ករពិេ្រគះជំងឺេលើកទី៣ (មុន ២សប្ត ហ៍) 

• បន្ត ម ន និងពយបលជំងឺបចចុបបនន ។ 

• កសួរអំពីេ គសញញ ថមី និងផលប៉ះពល់ៃនឱសថេ យករពយបលបងក រ។ 

• ពិនិតយសុខភពរកេ គសញញ ជំងឺរេបងែផ្អកេលើយុទធ ្រស្ត  3I’s (សូមេមើល ង 

ទី២) និងអនុវត្ត មគំនូសបំ្រពួញៃនករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជំងឺរេបង កនុងករណីែដល 

ចេងក មេ គសញញ វជិជមន។ 
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• ទ បសទង់េ គសញញ សំខន់ៗ (vital signs) ថ្លឹងទំងន់ និងេធ្វើករពិនិតយសុខភព 

េ យែផ្អកេលើចេងក មេ គសញញ ជំងឺែដលកំពុងេកើតេឡើង ។ 

• យតំៃលដំ ក់កលគ្លីនិក រជថមីេឡើងវញិ។ 

• ម នលទធផលេតស្តអមេវជជ ្រស្តជ្របចំ មុនេពលចប់េផ្តើមពយបលេ យ  

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

• ចប់េផ្តើមពយបលបងក រជំងឺឱកសនិយម ្របសិនេបើមិនទន់បនចប់េផ្តើមARVេទ។ 

• ទ បសទង់ករយល់ដឹងរបស់អនកជំងឺ អំពីជំងឺេអដស៍ និងករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។  េជគជ័យៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង      

េមេ គេអដស៍ ្រស័យេលើករយល់ដឹង និងករយកចិត្តទុក ក់ខពស់របស់អនកជំងឺ  

មន ក់ៗកនុងេពលពយបល។ មិនែមនជករងយ្រសួលេទ កនុងករទយទុកជមុន

ថ អនកជំងឺ មន ក់នឹងជួបករលំបកកនុងករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ 

និងជប់ ប់េនះ។ 

• សំេរចចិត្តចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។  

• េ្របើជំេរ ើសរបូមន្តពយបល, ចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

និងេរៀបចំកលវភិគ ត់ជួប េដើមបី ម នករពយបលេ យបនសម្រសប 

( ល់២សប្ត ហ៍)។ 

• ករ ត់ជួបេដើមបី ម ន ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

កនុងរយៈេពល១ែខេ្រកយ។ ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ ែដលបនេ្របើ ARV មួយរយៈ

េពលេហើយមនករយល់ដឹងខពស់ េលើករពយបលេនះ និងមន ថ នភពសុខភព

្របេសើរេហើយេនះ គឺ ច ត់ជួប និងផ្តល់ឱសថ ARV េរៀង ល់ ២ែខ ឬ ៣ែខ 

បុ៉ែន្ត មិន្រតូវេលើសពី៣ែខេទ។ 

៤-៥ ចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េលើអនកជំងឺែដលកំពុងមន
ជំងឺឱកសនិយមសកមម 

ករសិក ្រ វ្រជវថមីៗជេ្រចើនបង្ហ ញថ ករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង 

េមេ គេអដស៍េ យបនឆប់រហ័ស េលើអនកជំងឺែដលមនជំងឺឱកសនិយម ចកត់បនថយអ្រ

ឈឺនិងអ្រ មរណៈភព។ េនេពលេនះ ករផ្តល់អនុ សន៍េ យចប់េផ្តើមពយបលេ យ        

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍កនុងកំឡុងេពល ២សប្ត ហ៍ៃនករពយបលជំងឺឱកសនិយម េហើយ

ចនឹងប ្ត លេ យេលចេឡើង នូវចេងក មេ គសញញ ៃនករ ្ត រេឡើងវញិនូវ្របព័នធភព ុ ំ

(immune reconstitution syndrome) (សូម នជំពូកទី៦.៧) េ យេលើកែលងែតចំេពះអនកជំងឺ
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រេបងែដល្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ្រកយពីចប់េផ្តើមករ

ពយបលជំងឺរេបងបនរយៈេពល២សប្ត ហ៍។ 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងមុខងរ្របព័នធ 

ភព ុ ំ និងជួយេឆ្លើយតបនឹងករបងកជំងឺឱកសនិយមបនភ្ល មៗ ្រពមទំងបងក រកំុេ យជំងឺ        

ឱកសនិយមថមីៗេកើតេឡើង។ ចំេពះជំងឺឱកសនិយមសកមមមួយចំនួន ដូចជ ជំងឺ cryptosporidio- 

sis, progressive multifocal leukoencephalopathy, ករបងកេ គេ យ CMV, និង Kaposi sarcoma 

គឺ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបនឆប់េដើមបីបេងកើន្របសិទធ

ភពកនុងករពយបលជំងឺឱកសនិយមទំងអស់េនះ។ 

ជករ្របេសើរ ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មុនេពល 

ែដលជំងឺឱកសនិយម ល លេ្រចើនកែន្លង ករណីែដលអនកជំងឺមនករថយចុះ្របព័នធភព ុ ំ

ខ្ល ំងក្ល  និងចំនួនេមេ គេអដស៍េនកនុងឈមមនកំរតិខពស់ (high viral loads) ។ ងទី៦ 

ចជួយអនកផ្តល់េស កនុងករសំេរចចិត្តចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ចំេពះអនកជំងឺែដលមនជំងឺឱកសនិយមមួយចំនួន៖ 

ងទី៦: េពលេវ ែដល្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ចំេពះអនកជំងឺែដលកំពុងមនជំងឺឱកសនិយម 

ជំងឺឱកសនិយម េពលេវ រ ងករចប់េផ្តើមពយបលជំងឺឱកសនិយម និង
ករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

ជំងឺរេបង ចប់េផ្តើម ART ភ្ល មៗ េ្រកយពីពយបលជំងឺរេបងបន 
២សប្ត ហ៍កនុងដំ ក់កលដំបូង 
េ យមិនគិតពីចំនួនេកសិក CD4។ 

ជំងឺ Disseminated mycobacterium 
avium-intracellulare complex  

ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺ PCP ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត,េន 
េពលែដលមិនមន្របតិកមមជមួយឱសថ cotrimoxazole  

ជំងឺ Toxoplasmosis ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺរ កេថ្លើម Hepatitis B និង C ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺ Cytomegalovirus ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺ Varicella-Zoster ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺ Histoplasmosis ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត បនទ ប់ពីករេ្របើឱសថ 
amphotericin B 

ជំងឺ Penicillium ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត បនទ ប់ពីករេ្របើឱសថ 
amphotericin B 
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ជំងឺ Cryptococcus* ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត បនទ ប់ 
ពីករេ្របើឱសថ amphotericin B 

 ជំងឺ Progressive multifocal 
leukoencephalopathy 

ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត 

ជំងឺ Kaposi Sarcoma ចប់េផ្តើម ART េ យបនឆប់បំផុត, 
កនុងករណីែដលមិនបនទទួលករពយបល េផ ងេទៀត។ 

* ចពនយេពលពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍កនុងករណីមនករេកើនេឡើង

សំពធកនុងកបល ែដលមិន ច្រតួតពិនិតយបន ប ្ត លមកពីជំងឺរ កេ្រ មខួរកបលបងកេ យ

Cryptococcus។ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្របសិនេបើអនកជំងឺ្រតូវបន

ម នេ គសញញ ្របព័នធសរៃស្រប ទ (neurological monitoring) និងករបូមទឹកខួរឆ្អឹងខនងេដើមបីសេ្រងគ ះ

បនទ ន់។ 

 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មិន ចអនុវត្តកនុងេពលជមួយគន នឹង

ករពយបលជំងឺឱកសនិយមែដលមិនែមនជជំងឺរេបងនិងកនុងេពលេ្របើឱសថ amphotericin B 

ពីេ្រពះ ប ្ត លេ យមន្របតិកមមឱសថដ៏លំបកមួយចំនួន (សូម នឧបសមព័នធទី៣)។ កនុង

ករណីែដលចេងក មេ គសញញ េឆ្លើយតបរបស់្របព័នធភព ុ ំ (IRIS) បនេកើតេឡើង, េហើយេ គ

សញញ និមួយៗ (individual symptoms) ច្រគប់្រគងពយបល គឺមិនចំបច់ផ្អ កករពយបលេ យ

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េទ ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ បញ្ហ ជេ្រចើនបនេកើតេឡើង េ្រកយេពលចប់េផ្តើម និងេពល 

ម នករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងកំពុងេពលពយបលជំងឺឱកស 

និយម៖ 

• ករ្រជបចូលៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍កនុងឈមៃនអនកជំងឺមិនបនល្អ    

ប ្ត លេ យកំរតិថន ំកនុងឈមទបជងកំរតិពយបល(subtherapeutic blood) 

េហើយ ចបងកេ យមនភព ុ ំជមួយឱសថ។ 

• ជំងឺឱកសនិយម ចេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់មុខងរតំរងេនម និងមុខងរេថ្លើម និង 

ប ្ត លេ យមនឥទធិពលេលើកំរតិឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េនកនុងឈម 

• ករបងកេ យមនភពធងន់ធងរៃនេ គសញញ ជំងឺឱកសនិយម ចេធ្វើេ យ្រចឡំ 

ជមួយនឹងករបងកេឡើងនូវជំងឺឱកសនិយមថមី ឬ េកើត IRIS ។ 

• ចេងក មេ គសញញ ៃន IRIS ចេកើតេឡើងជេ្រចើនសប្ត ហ៍ ឬ ជេ្រចើនែខ មុននឹង 

បត់បង់េទវញិ។ 
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៥ ចបេ់ផ្តមីពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស ៍េ យេ្របីរបូមន្ត

ជរួទី១ ជអ្វ?ី 
ករសំេរចចិត្តេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី១ គឺមនទំនក់ទំនងជបឋមជមួយនឹងករពុលេថ្លើម

ៃនឱសថ រមួមន កង្វះ្រគប់ឈម្រកហម (anemia), ជំងឺ peripheral neuropathy, ជំងឺរេបង, 

ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B (HBV) និងករមនៃផទេពះរបស់អនកផទុកេមេ គេអដស៍។ 

ែផ្អក មេគលករណ៍ែណនំពយបលបចចុបបនន, NVP បន្តេនជឱសថជំេរ ើសកនុងរបូមន្ត 

ពយបលជួរទី១ៃន្រកុម NNRTI។ េពលចប់េផ្តើមេ្របើឱសថ NVP េលើអនកជំងឺ មន ក់្រតូវចប់

េផ្តើមេ្របើពីកំរតិដូសទប កនុងរយៈេពល២សប្ត ហ៍ដំបូងៃនករពយបល េដើមបីេចៀស ងករេលើស

កំរតិ    ដូសឱសថនិងបងកេ យេធ្វើេម បូលីស (metabolism) ឱសថ NVP េ យ cytochrome 

P450 ។ ចំេពះអនកជំងឺែដលធ្ល ប់ទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ពីមុន 

េហើយបនផ្អ កករពយបលេលើសពី២សប្ត ហ៍ មុននឹងចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេម

េ គ      េអដស៍ រជថមី។ ្របសិនេបើមិនមនផលប៉ះពល់េនេពលចប់េផ្តើមពយបលតំបូងេ យ 

NVP េទេនះ គឺ ចបេងកើនកំរតិដូស NVP េ យេលប ២ដងកនុង១ៃថង។ កនុងករណីែដលអនកជំងឺមន

្របតិកមមជមួយ NVP ករបញឈប់ករពយបលភ្ល មៗ ្រស័យេលើភពធងន់ធងរ ៃនផលប៉ះពល់េនះ 

(សូមេមើល ងទី៨ ស្តីពីករចប់េផ្តើមកំរតិដូសរបស់ NVP និង នជំពូកទី ៦.៥ អំពីករេធ្វើេ គ

វនិិចឆ័យ និងករ្រគប់្រគងផល់ប៉ះពល់ៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍)។ 

េនេពលខងមុខេនះ ឱសថ d4T នឹង្រតូវដកេចញពីរបូមន្តពយបលជួរទី១ េ យ រែត 

ភពពុលេនេពលពយបលរយៈេពលយូរ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី េគលករណ៍ែណនំពយបល

បចចុបបននេនែតបន្តេ យេ្របើឱសថ d4T និង 3TC  ែដលជជំេរ ើសកនុង្រកុម NRTIs ៃនរបូមន្ត

ពយបលជួរទី១ រហូតដល់មនករធនកនុងករផគត់ផគង់ឱសថសំ ប់ជំនួសែដល ចទទួលយកបន

េនេពលអនគត។ 

កំរតិដូសស្តង់  និងករតំរវូកំរតិដូសៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ទំងអស់េទ ម

មុខងររបស់តំរងេនម និងមុខងរេថ្លើមមនសរេសរកនុងឯក រេយងៃនឧបសមព័នធទី២ និង ង

ទី១៨។ 

៥-១ របូមន្តពយបលជួរទី១ ៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ងទី៧ សេងខបអំពីរបូមន្តពយបលជួរទី១ស្តង់  សំ ប់ពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍

ែដលបនបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យ។ 
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ងទី៧: ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ស្តង់  កនុងរបូមន្តពយបលជួរទី១  

 (first-line regimen) 
ថ នភព        របូមន្តពយបល 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ស្តង់  
កនុងរបូមន្តពយបលជួរទី១ 

d4T + 3TC + NVP 

ករេ្រជើសេរ ើសឱសថេ យ រផលប៉ះពល់ 

ជំងឺសរៃស្រប ទ (Neuropathy) AZT + 3TC + NVP 

ជំងឺសរៃស្រប ទ និងេស្លក ្ល ំង (anemia) ្រតូវសំុេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញ 

AST/ALT > ៥ដងេលើសពីតំៃលធមម   d4T + 3TC + EFV 

អនកជំងឺែដលបងកេ គរេបង/េអដស៍រមួគន  (HIV/TB Coinfection) 

កំពុងពយបលជំងឺរេបងេ យឱសថ 
rifampicin បុ៉ែន្តគម នជំងឺសរៃស្រប ទ 

d4T + 3TC + EFV 

កំពុងពយបលជំងឺរេបងេ យឱសថ 
rifampicin និងមនជំងឺសរៃស្រប ទ 

AZT + 3TC + EFV 

កំពុងពយបលជំងឺរេបង េ យឱសថ  
rifampicin និងមនៃផទេពះ 

ចប់េផ្តើមពយបលេន្រតីមសទី១ 
េ យ AZT + 3TC +NVP 

បន្តចប់េផ្តើមពយបលពី្រតីមសទី២ 
និងទី៣ េ យ AZT + 3TC + EFV 

កំពុងពយបលជំងឺរេបង និងមិន ចេ្របើ 
(contraindication) ឬ មិន ច្រទំ្រទ 
(intolerance) ជមួយ EFV បន 

 d4T + 3TC + NVP 

អនកជំងឺែដលេកើតជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទB និងេអដស៍រមួគន  (HIV/HBV Coinfection) 

មន្របវត្តិធ្ល ប់េកើតជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B 
េហើយឥឡូវេនះមនភព ុ ំ                    
(េធ្វើេតស្តអង់ទីែហ នអវជិជមន) 

d4T + 3TC + NVP 

ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរ ៉មិនសកមម    
(សូម នជំពូក៥.៣) 

d4T + 3TC + NVP 

ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរស៉កមម 
(សូម នជំពូក៥.៣) 

 TDF+ 3TC + EFV 

្រស្តមីនៃផទេពះ 

្រស្តីមនៃផទេពះ  
AZT + 3TC + NVP 

 

្រស្តីមនៃផទេពះ និងមនភពេស្លក ្ល ំង     
(្រតីមសទី១ៃនគភ៌) 

d4T + 3TC + NVP 
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្រស្តីមនៃផទេពះ និងមនភពេស្លក ្ល ំង 
និងមនជំងឺសរៃស្រប ទ (្រតីមស 
ទី១ៃនគភ៌) 

TDF + 3TC + NVP 

្រស្តីមនៃផទេពះែដលមន AST/ALT > 
៥ដងៃនតំៃលធមម  (្រតីមសទី១ៃនគភ៌)  

TDF + 3TC+ AZT (េន្រតីមសទី១) 

បនទ ប់មកប្តូរេទ AZT+3TC+EFV  

(បនទ ប់ពី្រតីមសទី១) 

្រស្តីមនៃផទេពះែដលមន AST/ALT > 
៥ដងៃនតំៃលធមម  (្រតីមសទី២ 
និងទី៣ៃនគភ៌) 

AZT + 3TC + EFV 

្រស្តីមនៃផទេពះនិងមនជំងឺរេបង ដូចបនេរៀប់ ប់ខងេលើ 

ធ្ល ប់ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ 
េអដស៍ 

្រតូវសំុេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញ 

 

• េយបល់ពីអនកជំនញ 

 េយបល់ពីអនកជំនញ រមួមន ្រកុម្រគូសំរបសំរលួវគគបណ្តុ ះប ្ត លៃនមជឈមណ្ឌ លជតិ 

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ សមជិកអនុគណៈកមមករ ស្តីពីករពយបលេ យ 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងទី្របឹក អន្តរជតិ។ ល់សំណួរនិងចំងល់ទំងអស់ សូមេលើក 

េឡើងជសំណួរេទកន់្រគួសំរបសំរលួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល អំពីករ្រគប់្រគងនិងពយបលជំងឺឱកស    

និយមនិងេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ែដលកំណត់េ យមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹង

ជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ។ 

 

• ចប់េផ្តើមពយបលេ យេ្របើឱសថNVPគឺជែផនកមួយៃនករពយបលេ យ  

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ៈ 

 ចប់េផ្តើមពយបល ART េ យេ្របើឱសថ NVP ចប ្ត លេ យមនផលប៉ះពល់ 

រមួមន ន មកនទួលេលើែសបក (Rash) និងជំងឺរ កេថ្លើម។ ដូេចនះ ្រតូវេ្របើឱសថេនះកនុងកំរតិដូស

ទបេដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ទំងេនះេ យេនកំរតិទបបំផុត។ ករតំេឡើងកំរតិដូសេឡើងវញិ 

េ យសុវតថិភពបនទ ប់ពីករពយបល ២សប្ត ហ៍ េ យ រករបេងកើនសមតថភពេថ្លើមកនុងករេធ្វើ  

េម បូលីស ឱសថ NVP ។ 

 េបើអនកជំងឺបនផ្ល ស់ប្តូរពីករេ្របើឱសថ EFV ៃនរបូមន្តពយបលដំបូង ឬ អនកជំងឺធ្ល ប់

ទទួលករពយបលជំងឺរេបងេ យ rifampicin យ៉ងតិច ២សប្ត ហ៍ សមតថភពៃនករេធ្វើេម



33 
 

បូលីសរបស់េថ្លើមបនេកើនេឡើង ដូេចនះ មិនចំបច់បនថយកំរតិដូសនំមុខ ( Lead in dosing) ចំេពះ

ឱសថ NVP េទ។ សូមេមើល ងទី៨ អំពីវធីិ ្រស្តេ្របើកំរតិដូសនំមុខ( Lead in dosing)។ 

 ករកំណត់កំរតិដូសឱសថ NVP កនុងកំឡុង២សប្ត ហ៍ដំបូង ចមនបញ្ហ េ យ រ្រតូវ 

មនថន ំ្រគប់ ច់េ យែឡកពីគន , ករផ ំឱសថរមួបញចូ លគន  និងករផ ំឱសថបីមុខបញចូ លគន ។    

ឱសថ NVP ចេ្របើកនុងកំរតិដូសេពញេលញៃនឱសថែដលមនកំរតិដូសរមួគន  (fixed dose 

combinations) កនុងរយៈេពល២សប្ត ហ៍េ្រកយ ្របសិនេបើមិនមន្របតិកមម ឬ ្រពឹត្តិករណ៍ ្រកក់ 

បនេកើតេឡើងេនះេទ។ ឱសថែដលមនកំរតិដូសរមួគន  (fixed dose combinations) េនែតជ       

ជំេរ ើសមួយកនុងករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍រយៈេពលយូរ េដើមបីកត់បនថយ 

ករេលបថន ំេ្រចើន្រគប់េពក (pill burden) និងេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវករេលបថន ំេ យបន    

្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ (adherence) ។ 

 ឱសថពីរមុខរមួបញចូ លគន  (FDC) ែដលមនេន្របេទសកមពុជេយើងគឺ៖ 

• Zidovudine + Lamivudine (AZT + 3TC) 

• Stavudine + Lamivudine (d4T + 3TC) 

ឱសថបីមុខរមួបញចូ លគន ែដលមនេន្របេទសកមពុជគឺ៖ 

• Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine (AZT + 3TC + NVP) 

• Stavudine + Lamivudine + Nevirapine (d4T + 3TC + NVP) 

ងទី៨ នឹងពិពណ៌នអំពីវធីិ ្រស្តចំេពះអនកជំងឺធ្ល ប់បនពយបលេ យឱសថ្របឆំង 

នឹងេមេ គេអដស៍ និងធ្ល ប់ពយបលជំងឺរេបងេដើមបីកំណត់កំរតិដូសៃនករចប់េផ្តើមពយបលេ យ

េ្របើរបូមន្តពយបលដំបូងែដលមនឱសថ NVP។ 

ងទី៨: កំរតិដូសនំមុខៃនឱសថ NVP ៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ    

េអដស៍ និងធ្ល ប់ពយបលជំងឺរេបង* 

្របវត្តិពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ
េអដស៍ និងពយបលជំងឺរេបង 

សប្ត ហ៍ ០ – ២ េ្រកយពី ២ 
សប្ត ហ៍ 

ករពយបលេ យឱសថ ្របឆំងនឹង 
េមេ គេអដស៍ ចំេពះអនកជំងឺពយបល 
េលើកដំបូង (ARV Naïve) 

្រពឹក NVP ២០០ម្រក្រគប់ 
សំែប៉ត និង ឱសថ្រកុម 
NRTIs េផ ងេទៀត 
ែដលជែផនកមួយៃន 
FDC (AZT+3TC 
ឬd4T+3TC) 

NVP ែដលជ 
ឱសថមួយៃន 
ឱសថរមួបញចូ ល 
គន  ៣មុខ (FDC) 
េ យេលប 
២ដងកនុង១ៃថង 

ង ច ឱសថ២មុខ (FDC) 
(AZT+3TC ឬ 
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d4T+3TC) 

ប្តូរពីរបូមន្តកំពុងពយបល េទេ្របើ EFV NVP ែដលជឱសថ
មួយៃនឱសថរមួ បញចូ លគន  
៣មុខ (FDC) េ យេលប 
២ដងកនុង១ៃថង 

NVP ែដលជ 
ឱសថមួយៃន 
ឱសថរមួបញចូ ល 
គន  ៣មុខ (FDC) 
េ យេលប 
២ដងកនុង១ៃថង 

កំពុងពយបលជំងឺរេបង េ យេ្របើ 
rifampicin យ៉ង េ ច ស់រយៈេពល 
២សប្ត ហ៍។ 

NVP ែដលជឱសថ
មួយៃនឱសថរមួ បញចូ លគន  
៣មុខ (FDC) េ យេលប 
២ដងកនុង១ៃថង។ 

NVP ែដលជ 
ឱសថមួយៃន 
ឱសថរមួបញចូ ល 
គន  ៣មុខ (FDC) 
េ យេលប 
២ដងកនុង១ៃថង។ 

* ្របសិនេបើមិនមនឱសថរមួបញចូ លគន  ២ ឬ៣មុខ សំ ប់េ្រជើសេរ ើសកនុងរបូមន្តពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េទេនះ គឺ្រតូវេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍មួយមុខៗវញិ (individual ARV 

tablets) ។ 

 

េ យបែនថមពីេលើកំរតិដូសឱសថ NVP េនេពលចប់េផ្តើមពយបលេ យបនសម្រសប, 

អនកជំងឺែដលកំពុងេ្របើឱសថ NVP ្រតូវ ម ននូវករេលចេឡើងជំងឺរ កេថ្លើមកនុងកំឡុងេពល

ពយបលេ យឱសថ NVP រយៈេពល ៤ែខដំបូង។ ្រតូវ ម នមុខងរេថ្លើម េរៀង ល់២សប្ត ហ៍ 

ម្តងេនកនុងែខដំបូង បនទ ប់មក១ែខម្តងេនែខទី២, ទី៣ និងទី៤ៃនករពយបលេ យឱសថNVP។ 

្របសិនេបើ AST/ALT េលើសពី ៥ ដងៃនកំរតិតំៃលធមម ចំេពះអនកជំងឺែដលគម នៃផទេពះ សូមេមើល

គំនូសបំ្រពញួទី៣។ ្របសិនេបើ AST/ALT េលើសពី ២ ដងៃនកំរតិតំៃលធមម ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ 

សូមសួរេយបល់ពីអនកជំនញ អំពីកំរតិដូសឱសថ NVP េនេពលមនជំងឺរ កេថ្លើមេពលកំពុង

មនៃផទេពះ។ 

៥-២ អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺរេបង 

• ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលជំងឺរេបងភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ថមនជំងឺរេបង 

រមួជមួយនឹងករពយបលបងក រេ យឱសថ cotrimoxazole េ យមិនគិតពី

ចំនួនេកសិក CD4 ។ 

• ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ភ្ល មៗ េ្រកយពីករ 

ពយបលជំងឺរេបងបន២សប្ត ហ៍។ ករចប់េផ្តើមពយបលកនុងរយៈេពលសម្រសប 

មួយេដើមបីេធ្វើករ យតំៃល្របតិកមមៃនឱសថពយបលជំងឺរេបង និងករពយបល
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បងក រេ យេ្របើឱសថ cotrimoxazole ែដលជួយកនុងករកត់បនថយអ្រ ឈឺ និង    

អ្រ មរណៈភព។  

ករេ្រជើសេរ ើសរបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺមនភពសមុគ ម ញ 

េ យ រករេ្របើឱសថ Rifampicin កនុងករពយបលជំងឺរេបង។ ជបឋម ឱសថ Rifampicin 

មនអន្តរកមមជមួយឱសថកនុង្រកុម NNRTI និង្រកមុ PI បុ៉ែន្ត គម នអន្តរកមមជមួយ្រកុម NRTI េទ។    

អន្តរកមមរ ង rifampicin និងឱសថ្រកុម NNRTI និង្រកុម PI ប ្ត លមកពី rifampicin បន

បេងកើនសកមមភពរបស់្របព័នធអង់សីុមេថ្លើម cytochrome P450 (3A4) ែដលេធ្វើេម បូលីសឱសថ 

lopinavir, nevirapine, និង ចេធ្វើេម បូលីសដល់ឱសថ Efavirenz ផងែដរ។  Rifampicin េធ្វើ    

េ យកំរតិឱសថទំងអស់េនះេនកនុងឈមថយចុះ។ ផទុយេទវញិ ឱសថកនុង្រកុម PIs និង NNRTIs 

ក៏ ចប ្ត លេ យមនករែ្រប្របួល្របព័នធសកមមភពអង់សីុមេនះ ែដលនំេ យមនករែ្រប

្របួលកំរតិ Rifampicin េនកនុងឈមវញិែដរ។ សក្ត នុពលៃនអន្តរកមមរ ងឱសថេនះ ចប ្ត ល

េ យមនភពប ជ័យៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ឬ ប ជ័យៃនករ

ពយបលជំងឺរេបង ឬ បេងកើនភពពុលឱសថខ្ល ំងក្ល  ។ 

េទះបីជ Rifampicin បនបនថយកំរតិដូសឱសថ EFV េនកនុងឈមក៏េ យ ក៏ករសិក

ជេ្រចើនបនផ្តល់េយបល់ថ កំរតិលំហូរៃនឱសថេនះេនកនុងឈម (trough levels) េនែតរក

បនកនុងកំរតិពយបល (therapeutic ranges) េ យេ្របើ Efavirenz កនុងកំរតិដូសធមម  ។ 

េ យ រេហតុផលេនះ េគមិនចំបច់េធ្វើករែកែ្របកំរតិដូស Efavirenz ែដលនំេ យ Efavirenz 

ជឱសថ  ជំេរ ើសមួយៃន្រកុម NNRTI កនុងករពយបលជំងឺរេបងែដលកំពុងេ្របើឱសថ rifampicin។ 

មិន្រតូវេ្របើឱសថ EFV ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះេន្រតីមសទី១េទ។ 

្របសិនេបើេ្របើរបូមន្តពយបលែដលមន LPV/r ្រតូវបេងកើនកំរតិដូស LPV ឬ ritonavir 

េដើមបីរក កំរតិ LPV េ យសថិតេនកនុងកំរតិពយបល (therapeutic levels)។ េ យ រ Ritonavir 

ងំអង់សីុម CYP 3A4, គឺ្រតូវបេងកើនកំរតិ lopinavir “boost” េនកនុងឈមេនេពល

ែដលេ្របើឱសថទំងពីរេនះជមួយគន ។  LPV/r ្រតូវេ្របើកនុងកំរតិដូស ៤០០ម្រក/៤០០ម្រក 

(េ្របើ២្រគប់ ២០០/៥០ម្រក និងេ្របើ ៣្រគប់ RTV ១០០ម្រក) េលប ២ដងកនុង១ៃថង។ កនុងករណី

ែដលមិនមនឱសថ RTV ្រគប់តូច, អនកផ្តល់េស ចេ្របើកំរតិដូស្របចំៃថងេទ្វដង (double 

standard daily dose) ៃន LPV/r និងេ្របើកនុងកំរតិដូស ៨០០ម្រក/២០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង។ 

NVP មិន្រតូវេ្របើជទូេទកនុងករពយបលជំងឺរេបងេទ េ្រពះ ប ្ត លេ យពុលេថ្លើមដូច

គន នឹងករពយបលជំងឺរេបងស្តង់ ផងែដរ េ្រពះ មនអន្តរកមមជមួយនឹង Rifampicin។ េទះបី

ជយ៉ងេនះក្តី ចំេពះអនកជំងឺែដលមិន ចេ្របើ (contraindication) ឬ ្រទំ្រទនឹងឱសថ EFV បន 

្រតូវេ្របើរបូមន្តពយបលែដលមនឱសថ NVP េនេពលកំពុងពយបលជំងឺរេបង។ ្រតូវេ្របើ NVP 
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កនុងកំរតិដូសស្តង់  េ យមិនចំបច់បនថយកំរតិដូសកនុងដំ ក់កលដំបូងេទ (lead in period) 

េ្រពះ្របព័នធអង់សីុម cytochrome P450 របស់េថ្លើមបនកត់បនថយេ យ Rifampicin រចួេហើយ 

និង្រតូវ ម នមុខងរេថ្លើមេរៀង ល់២សប្ត ហ៍ម្តង កនុងដំ ក់កលៃនករចប់េផ្តើមពយបលជំងឺ

រេបងេ យ Rifampicin។ ្រតូវសំុេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញ េបើអនកផ្តល់េស មនសំណួរ ឬ អនកជំងឺ

មនមុខងរេថ្លើមកន់ែត ្រកក់េទ។   

ចំេពះព័ត៌មនបែនថម អនកផ្តល់េស ្រតូវ នឧបសមព័នធទី៣ និងេគលករណ៍ែណនំជតិ 

ស្តពីីករ្រគប់្រគងនិងពយបល ករបងករេ គរមួគន រ ងជំងឺរេបង/េអដស៍ ឆន  ំ២០០៩ និងករ យតំៃល  

អន្តរកមមរ ងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងឱសថែដលេ្របើកនុងករពយបលជំងឺឱកសនិយម 

និងករពយបលជំងឺរេបង។ 

អនកជំងឺទំងអស់ែដលចប់េផ្តើមពយបលេ យ EFV កនុងេពលពយបលជំងឺរេបង ្រតូវប្តូរមក

េ្របើរបូមន្តពយបលែដលមន NVP វញិ េ្រកយេពលបញច ប់ករពយបលជំងឺរេបង េលើកែលងែត

ករណីែដលមិន ចេ្របើ NVP បន (contraindication)។ អនកជំងឺែដលេ្របើ EFV មិនបច់េ្របើកំរតិ    

ដូសទបេនេពលែដលប្តូរមកេ្របើ NVP េទ។ ្រតូវ ម នអនកជំងឺេ យយកចិត្តទុក ក់េដើមបី 

ែស្វងរក្របតិកមម hypersensitivity និងេលចេចញ ន មកនទួលេលើែសបក ចេកើតេឡើងេនេពល        

ផ្ល ស់ប្តូរឱសថ។ 

៥-៣ អនកជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B រមួគន  

• េមេ គេអដស៍េធ្វើេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរករវវិត្តន៍ជធមមជតិ ៃនករបងកេ គរ ក 

េថ្លើម្របេភទB ែដលប ្ត លេ យមនករវវិត្តន៍េទរកជំងឺេថ្លើមធងន់ធងរកនុងអ្រ ខពស់

កនុងចំេ មអនកផទុកេមេ គេអដស៍ែដលមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទBរមួគន ។ វត្តមន 

ៃនេមេ គេអដស៍ ជំរញុេ យករវវិត្តេទរកជំងឺ្រកិនេថ្លើម (cirrhosis) និងម រកី

េថ្លើម (hepatocarcinoma) មនអ្រ ខពស់ ែដលប ្ត លមកពីេមេ គរ កេថ្លើម

្របេភទ B បនបំែបកខ្លួនឆប់រហ័ស ។ ផលប៉ះពល់ៃនេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B 

មកេលើករវវិត្តន៍ធមមជតិៃនេមេ គេអដស៍វញិមិន្រតូវេគបនដឹងេទ។ 

• ករពុលេថ្លើមេ យ រឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េកើនេឡើង្របែហល៣ដង 

េលើអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B បុ៉ែន្តេ គសញញ ៃនកររ ក

េថ្លើម មិនសូវជួប្របទះញឹកញប់េទ គឺ្របមណ ១ េទ ២%បុ៉េ ្ណ ះ។ 

• ្រតូវេចៀស ងករេ្របើឱសថ NVP កនុងករពយបលអនកជំងឺេអដស៍ែដលមនជំងឺ 

រ កេថ្លើម្របេភទ B េនេពលែដល AST/ALT េ្រចើនជង ៥ ដងៃនកំរតិតំៃល     

ធមម ។ 
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• ឱសថ 3TC និង TDF មនសកមមភព្របឆំងនឹងជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ។ ករ

សិក ថមីេនះបនបញជ ក់ថ ករេ្របើឱសថទំងពីរេនះរមួគន កនុងរបូមន្តពយបលេធើ្វ 

េ យករេឆ្លើយតបេទនឹងេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B មនភព្របេសើរេឡើងចំេពះ 

អនកជំងឺ្រកិនេថ្លើមែដលប ្ត លមកពីេមេ គេនះ។ 

•  េនេពលែដល AST/ALT េ្រចើនជង ៣ដងៃនកំរតិតំៃលធមម  និងមិនមន       

មូលេហតុបញជ ក់ចបស់ ស់ថ ប ្ត លមកពីករពុលេថ្លើមេ យឱសថ (flucon- 

azol, NVP, ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គរេបង…) ្រតូវេធ្វើេតស្តរកករបងកេ គរមួគន

ជមួយេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B េនកែន្លងែដល ចេធ្វើេតស្តេនះបន (HBsAg, 

anti-HBc,  or anti-HBs)។ បចចុបបននេនះ មនទីរពិេ ធន៍េនវទិយ ថ នប៉សទ័រ ច

េធ្វើេតស្តរក DNA របស់េមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B បន។ េន មមនទីរេពទយបែង្អក

ភគេ្រចើន ចេធ្វើបនែតេតស្តអង់ទីែហ នៃនេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B ក៏បុ៉ែន្ត 

េតស្តេនះ្រគន់ែត ចបញជ ក់ថ អនកជំងឺមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ ុ ៃំរែ៉តបុ៉េ ្ណ ះ។ 

• េបើេតស្តអង់ទីែហ នេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B អវជិជមន អនកជំងឺមិនមនេមេ គ 

រ កេថ្លើម្របេភទ B េទេនះ ឬ អនកជំងឺមនភព ុ ំ្របឆំងនឹងេមេ គរ កេថ្លើម

្របេភទ B ដូេចនះអនកជំងឺ ចទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ     

េអដស៍ មរបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ស្តង់  

(សូម នជំពូកទី៥)។ 

ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរ ៉ មនពីរ្របេភទ គឺជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ ុ ៃំរ ៉ អសកមម និង     

ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរ ៉សកមម។ 

• អនកជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរ ៉អសកមម គឺមន៖ 

o េតស្តអង់ទីែហ នៃនេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B វជិជមន និងAST/ALT 

តិចជង ៣ ដងៃនកំរតិតំៃលធមម  មរយៈករេធ្វើេតស្តេនេពលមក

ពិេ្រគះជំងឺចំនួន ២ដង ឃ្ល តពីគន ៣ែខម្តង េ្រកយពីករចប់េផ្តើមករ

ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បន៦ែខ។ 

o អនកជំងឺទំងេនះ ្រតូវករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

មរបូមន្តស្តង់  េបើចំនួនេកសិក CD4 ≤ ៣៥០ េកសិក/មម៣ េ យ

ក់បញចូ លែតឱសថ 3TC (សូម នជំពូកទី៥)។ 

• អនកជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ុ ៃំរ ៉សកមម គឺមន៖ 

o េតស្តអង់ទីែហ នៃនេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B វជិជមន និង AST/ALT 

េ្រចើនជង ៣ ដងៃនកំរតិតំៃលធមម  មរយៈករេធ្វើេតស្តេនេពលមក
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ពិេ្រគះជំងឺបន្តបនទ ប់គន  ចំនួន ២ដង ឃ្ល តពីគន  ៣ែខម្តង េ្រកយពីករចប់

េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បន ៦ែខ។ 

o អនកជំងឺទំងអស់ ្រតូវប្តូររបូមន្តពយបលេទេ្របើឱសថ 3TC+TDF+EFV ។ 

 

កនុងករណីែដលអនកជំងឺមនេតស្តអង់ទីែហ ន ៃនេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B េហើយេតស្ត 

AST/ALT េ្រចើនជង ៣ដងៃនកំរតិតំៃលធមម   

មរយៈករេធ្វើេតស្តេនេពលមកពិេ្រគះជំងឺបន្តបនទ ប់គន  ចំនួន២ដង ឃ្ល តពីគន  ៣ែខម្តង  

េ្រកយរយៈេពល ៦ែខ ៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  គឺ 

អនកជំងឺមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B សកមម។ 

 

អនកជំងឺែដលមនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B អសកមម ឬ សកមម ្រតូវេជៀស ង ឬ កត់បនថយ 

ករផឹកសុ  េហើយ្រតូវទទួលករផ្តល់្របឹក  អំពីករ្របឈមមុខៃនករចំលងេមេ គរ កេថ្លើម 

្របេភទ B េទអនកដៃទ។ 

េជៀស ងបញឈប់ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មួយ ែដលមន

សកមមភព្របឆំងនឹងជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ពីេ្រពះ ចប ្ត លេ យមុខងររបស់េថ្លើមកន់ 

ែតចុះេខ យ (hepatitis flare)។ 

េនេពលែដលអនកជំងឺេអដស៍បងកេ គជមួយគន ជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ប ្ត លេ យ

មនករ កេថ្លើមកន់ែតខ្ល ំង អនកផ្តល់េស ្រតូវសំុេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញ។ អនកជំងឺេអដស៍ 

មនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B រមួគន  ចប ្ត លមកពី៖ 
• បញឈប់ករេ្របើឱសថកនុង្រកុម NRTI ែដលមនសកមមភព្របឆំងនឹងេមេ គរ ក

េថ្លើម្របេភទ B (3TC ឬ TDF), 

• ភព្របេសើរេឡើងវញិនូវ្របព័នធភព ុ ំ េ យ រករពយបលេ យឱសថ្របឆំង 

នឹងេមេ គេអដស៍ (មន ឬ គម ន 3TC ឬ TDF), 

• ភពពុលេថ្លើមបងកេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ឬបងកេ យឱសថពយបល 

ជំងឺឱកសនិយម (fluconazole, ឱសថពយបលជំងឺរេបង…), ឬ 

• េលចេឡើងនូវភព ុ ំជមួយេមេ គរ កេថ្លើម្របេភទ B ជមួយ្រកុមឱសថ NRTI 

(ពិេសស 3TC )។ 
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៥-៤ ្រស្តមីនៃផទេពះ 

• ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍ ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េនេពលមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់ (ចំនួនេកសិក 

CD4 < ៣៥០ េកសិក/មម៣) និងបន្តករពយបលេ្រកយេពលសំ លកូនរចួ។  

• រឯី្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមិនមនលកខណៈវនិិចឆ័យ្រគប់្រគន់ 

េដើមបីចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ (ចំនួនេកសិក 

CD4 > ៣៥០ េកសិក/មម៣) គឺ្រតូវផ្តល់ករពយបលបងក រេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍ េ យេ្របើឱសថបីមុខ “triple drug” ចប់ពីសប្ត ហ៍ទី១៤ ៃនគភ៌ 

ដូចបនែចងកនុងេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រករចំលងេមេ គេអដស៍ពី   

ម្ត យេទកូន ឆន ំ ២០១០ (សូម នឧបសមព័នធទី៧ អំពីករសេងខបៃនករពយបល

បងក រេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍សំ ប់្រស្តីមនៃផទេពះ ែដលមិនទន់

្រគប់លកខណៈវនិិចឆ័យ កនុងករចប់េផ្តើមកពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ  

េអដស៍)។ 

អនុ សន៍ៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងកំឡុងេពលមន    

ៃផទេពះ គឺ AZT+3TC+ NVP ។ មនករេកើនេឡើងៃនករ្របឈមមុខៃនកររ កេថ្លើមេពលេ្របើ 

NVP (NVP-induced hepatitis) ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះែដលមនចំនួនេកសិក CD4 ២៥០-៣៥០  

េកសិក/មម៣  ។ អនកជំងឺទំងអស់េនះ្រតូវចប់េផ្តើមពយបលេ យេ្របើ NVP េហើយ ម នេតស្ត

មុខងរេថ្លើម េរៀង ល់ ២សប្ត ហ៍ម្តង េនែខទី១ និងេរៀង ល់ ៤សប្ត ហ៍ម្តង េនែខទី២, ទី៣ និងទី៤ 

ៃនករពយបល។ 

ឱសថ EFV គឺជឱសថសំ ប់េ្របើឆ្ល ស់គន ជមួយនឹងឱសថ NVP បុ៉ែន្តមិន្រតូវេ្របើឱសថ 

EFV ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះេន្រតីមសទី១េទ េ្រពះ ចប ្ត លេ យប៉ះពល់ដល់្របព័នធសរៃស

្រប ទទរក (neural tube defects)។ EFV ចេ្របើបនេ យសុវតថិភព េន្រតី មសទី២ និងទី៣ 

ៃនគភ៌។ 

កនុងករណីែដលអនកផ្តល់េស  មនសំណួរទក់ទងនឹងករេ្រជើសេរ ើសរបូមន្តពយបលេ យ 

សម្រសបសំ ប់្រស្តីមនៃផទេពះ ្រតូវពិភក ជមួយ្រគូេពទយជំនញ។ ចំណុចខងេ្រកមេនះ គឺជ 

ជំេរ ើសមួយសំ ប់អនកផ្តល់េស  េលើកមកពិភក ជមួយ្រគូេពទយជំនញ េនេពលជួប្របទះកលៈ 

េទសៈពិេសសៗេកើតេឡើងកនុងេពលពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ចំេពះ្រស្តីមន

ៃផទេពះ៖ 

• េបើ AST/ALT េ្រចើនជង ៥ដងៃនកំរតិតំៃលធមម ៖ 
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o ្រតីមសទី១ៃនគភ៌ ្រតូវប្តូរេទ AZT+3TC+TDF បនទ ប់មកប្តូរេទ 

AZT+3TC+EFV េន្រតីមសទី២ៃនគភ៌ 

o ្រតីមសទី២ ឬទី៣ ប្តូរេទ AZT+3TC+EFV 

• េបើ្រសី្តមនៃផទេពះ មិន ចេ្របើ NVP បន េ យ រ ន មកនទួលេលើែសបកក្ល យ 

ជធងន់ធងរ៖ 

o ្រតីមសទី១ៃនគភ៌ - ប្តូរេទ AZT+3TC+TDF, បនទ ប់មកប្តូរេទ  

AZT+3TC+EFV េន្រតីមសទី២ ៃនគភ៌ 

o ្រតីមសទី២ ឬទី៣ៃនគភ៌ – ប្តូរេទ AZT + 3TC + EFV 

• េបើ្រស្តីមនៃផទេពះមិន ចេ្របើ (contraindication) EFV និង NVP បនេទេនះ  

េទះបីជៃផទេពះសថិតេន្រតីមសទីបុ៉នម នក៏េ យ ្រតូវប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបល

េ យ LPV/r 

• េបើ្រស្តីមនៃផទេពះមិន ចេ្របើ AZT និង d4T បន, ្រតូវេ្របើ TDF ជំនួសវញិ។   

សុវតថិភពៃន TDF កនុងករបំបត់ រធតុែរពី៉កនុងឆ្អឹង (bone demineralization) 

របស់ទរក គឺសថិតេនជ្រទឹស្តីបទេនេឡើយ បចចុបបនន េគមិនសូវេឃើញមនករណី

េនះេកើតេឡើងេនេឡើយេទ។ 

• ្រស្តីែដលកំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បនទ ប់មក

មនៃផទេពះ ្រតូវបន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បុ៉ែន្ត ្រតូវផ្ល ស់

របូមន្តពយបលេ យបនសម្រសប មរយៈេពលៃនគភ៌ ដូចជ៖ 

o េបើដឹងេនកនុងកំឡុង៨សប្ត ហ៍ៃនគត៌ េហើយម្ត យបនទទួលករពយបល

េ យរបូមន្តពយបលែដលមន EFV រចួេហើយ ្រតូវប្តូរ EFV េទ NVP។  

o េបើដឹងេនចេន្ល ះពី៨េទ១២សប្ត ហ៍ៃនគភ៌ េហើយម្ត យបនទទួលករ

ពយបលេ យរបូមន្តពយបលែដលមន EFV រចួេហើយ    ម្ត យ្រតូវបន្តករ

ពយបលេ យរបូមន្តពយបលែដលមនEFV តេទេទៀត។ 

• ចំេពះ្រស្តីែដលធ្ល ប់បនទទួលេស  PMTCT កលពីេពលមនៃផទេពះេលើកមុន 

កនុងកំឡុងេពល ១២ែខ៖ 

o ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យេ្របើ 

របូមន្តពយបលកនុង្រកុម NNRTIs េបើ្រស្តីមនៃផទេពះេនះធ្ល ប់ទទួលេស  

PMTCT េនកនុងទំរង់េ យេ្របើ NVP ែតមួយកំរតិដូស ឬ បន្តេ្របើ 3TC+AZT 

រយៈេពលយ៉ងតិច ៧ៃថង។ 
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o េបើ្រស្តមីនៃផទេពះទទួលេស  PMTCT េ យេ្របើ NVP ែតមួយកំរតិដូស ឬ 

បន្តេ្របើ 3TC+AZT រយៈេពលយ៉ងតិច៧ៃថង គត់្រតូវចប់េផ្តើមេ្របើរបូមន្ត

ពយបលែដលមន LPV/r េ យ រែតមនករ្របឈមមុខខពស់នឹងភព

ុ ជំមួយឱសថ ្រកុម NNRTIs ែដលបនេ្របើកនុង PMTCT ។ 

• ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ខពស់ចំេពះករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់

ប់ (adherence) េនេពលកំពុងនិងេ្រកយេពលមនៃផទេពះ ពីេ្រពះករេលបថន ំ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ចមនករ

លំបកេនកំឡុងេពលេនះ។ ករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់

ប់ គឺមន រៈសំខន់ ស់ ទំងសំ ប់សុខភពម្ត យ និងជួយកត់បនថយ

ករចំលងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទទរក ។ 

• ្រតូវផ្តល់្របឹក ដល់ម្ត យ អំពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

អំពីជំេរ ើសននកនុងករចិញច ឹមកូន ដូចមនែចងកនុងេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពី 

ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េលើកុមរឆន ំ ២០១១ និងេគល 

ករណ៍ែណនំ ស្តីពីកមមវធីិ PMTCT ឆន ំ ២០១០។ 

o ្រស្តីែដលបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េហើយសំេរចចិត្តបំេបេ ះកូនេ យទឹកេ ះម្ត យ្រតូវបន្តេ្របើឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍តេទេទៀត។ 

៦ បន្តករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស ៍

 ៦-១ ករគំ្រទអនកជំងឺេអដស៍ េ យេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់  (ARV adherence) 

• ករេលបថន ំ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ 

គឺជករេលបថន ំជបន្តរហូត-េ យមិនេភ្លចេលប ឬ ពនយេពលេលប និង ្រតឹម្រតូវ

មកំរតិដូសឱសថ គឺជក ្ត ដ៏សំខន់កនុងករទទួលេជគជ័យៃនករពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

មិនបន្រតឹម្រតូវ មិនេទៀងទត់ និងមិនជប់ ប់ (Poor adherence) តិចជង ៩០% 

គឺប ្ត លេ យករពយបលទទួលប ជ័យ ែដលនំេ យេមេ គេអដស៍ ុ ំនឹង 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េហើយកត់បនថយនូវជំេរ ើសេផ ងៗៃនករពយបល 

(reduced treatment options) និងបេងកើននូវតំៃលៃនករពយបលផងែដរ ។ េទះជ
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យ៉ងេនះក្តី ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ 

និងជប់ ប់េ យ្រតូវពយបលអស់មួយជីវតិ ជករងរមួយដ៏លំបក។ ជក់ែស្តង 

គឺពំុមនអនកជំងឺ មន ក់ ចេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  េ យបន្រតឹម

្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ១០០% អស់មួយជីវតិេនះបនេទ។ 

• ករ យតំៃលពីករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀង

ទត់ និងជប់ ប់េលើអនកជំងឺេអដស៍មន ក់េ យម្រន្តីសុខភិបល គឺបង្ហ ញថ     

ជញឹកញប់ពំុសូវបនអនុវត្តេ យសុ្រកិតេទ។ ដូេចនះ ម្រន្តីសុខភិបល្រតូវ

ចំ យេពលេ យបនេ្រចើនកនុងករគំ្រទដល់ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ្របេសើរជងករ យតំៃល។ 

មេធយបយដ៏ល្អបំផុតសំ ប់គំ្រទដល់ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  

េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ្រតូវេផ្ត តេលើករេ ះ្រ យនូវផល

វបិករបស់អនកជំងឺែដលកំពុងេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េនះ។ ្រតូវបញចូ ន

អនកជំងឺេទចូល្រកុមគំ្រទ្រកុម ឬ មណ្ឌ លមិត្តជួយមិត្ត (MMM) េដើមបីេលើកទឹកចិត្ត

គត់េ យែស្វងយល់ពីមិត្តភ័ក្តិ អំពីបទពិេ ធន៍ៃនករេលបឱសថេនះ េ យបន

្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ “adherence supporter” េហើយគបបីបញចូ នពួក

គត់េទ្រកុមែថទំអនកជំងឺេអដស៍ មផទះនិង មសហគមន៍ ែដលជែផនកមួយៃន

គំេ ងែថទំពយបល បន្ត។ 

• េលើកទឹកចិត្តអនកជំងឺេអដស៍ ែដលកំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ   

េអដស៍ េ យចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករែថទំសុខភពរបស់គត់ មន រៈ

្របេយជន៍ កនុងករជួយពួកគត់ េ យយល់ដឹងអំពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ 

េអដស៍និងករពយបល ្រពមទំងេ យគត់រកេឃើញនូវឧបសគគននែដល ងំ 

ដល់ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង

ជប់ ប់ េហើយ ចរកមេធយបយេដើមបីជំនះ នូវ ល់ឧបសគគទំងអស់េនះ។ 

្រកសួងសុខភិបលពំុអនុញញ តេ យអនុវត្តវធីិ ្រស្តដូត (ករេលបឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍ េ្រកមករពិនិតយផទ ល់ែភនក=DOT) េ យចុះេទផ្តល់ឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ផទ ល់ដល់អនកជំងឺេនផទះេនះេទ ពីេ្រពះ ពំុមននិរន្តភព

កនុងរយៈេពលយូរ។ ករែស្វងយល់ពីេ្រគះថន ក់ និងផល្របេយជន៍អំពីករេបើក  

ចំហពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់អនកជំងឺមន ក់ៗ និងបងកេ យមនករគំ្រទ

ពីមិត្តភ័ក្តិនិង្រកុម្រគួ រ ្រពមទំងកត់បនថយករេរ ើសេអើង គឺជួយជំរញុេ យករ
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េលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់មន

ភព្របេសើរេឡើង ។ 

• ្រតូវរកេ យេឃើញ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត (mental 

health issues), ជពិេសស ករធ្ល ក់ទឹកចិត្ត (depression) និងអនកជំងឺែដលេ្របើ

្របស់នូវ រធតុែដល ចបងកេ្រគះថន ក់ (harmful substances) ។ 

• កត់បនថយជអបបបរមិ នូវចំនួន្រគប់ឱសថែដល្រតូវេ យអនកជំងឺេលប ល់ៃថង។ 

• ផលប៉ះពល់ៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េធ្វើេ យថយចុះនូវករេលបឱសថ 

េនះេ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់។ េលើកទឹកចិត្តអនកជំងឺែដលកំពុងេ្របើ  

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ យ យករណ៍ពីេ គសញញ ថមីៗ ែដលេកើតេឡើង

ចំេពះពួកគត់។ ពិនិតយេមើលផលប៉ះពល់របស់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

ល់េពលអនកជំងឺមកពិនិតយសុខភព និងផ្តល់ករពយបលេ យបនទន់េពល។ 

ផលប៉ះពល់សំខន់ៗេហើយជួប្របទះញឹកញប់ គឺករចេង្អ រ ក្អួត និង គរសូ េហើយ 

កនុងរយៈេពលយូរ នឹងករែ្រប្របួលៃនជតិខ្ល ញ់ (lipoatrophy និង lipodystrophy)។ 

• បញឈប់ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យសម្រគ័ចិត្ត មិន្រតូវ

បនផ្តល់ជអនុ សន៍េ យអនុវត្តេទ េ្រពះប ្ត លេ យេកើតមន seroconver- 

sion illness និងេលចេចញនូវជំងឺឱកសនិយមមួយចំនួន ជពិេសស ចំេពះអនកជំងឺ

ទំង យ ែដលមនCD4ទបខ្ល ំង និង្របឈមមុខខពស់ជមួយនឹងជំងឺម រកី 

ែដលមិនទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍ (non-HIV associa ted cancers)។ 

• ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង

ជប់ ប់ គឺចំបច់្រតូវអនុវត្តកនុងរយៈេពលយូរ ដូេចនះ ្រតូវពិភក អំពី្របធនបទ

េនះ ល់េពលអនកជំងឺមកពិនិតយសុខភព។ 

៦-២ គំ្រទករផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រពឹត្ត និងករេបើកចំហអំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ 

• េពលេវ ដ៏សម្រសប េដើមបីែស្វងរកនូវករ្រប្រពឹត្តែដល្របឈមមុខខពស់ គឺេន

រយៈេពល ២ ឬ ៣ែខ បនទ ប់ពីករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ    

េអដស៍។ ្រតូវផ្តល់ករអប់រអំំពី រៈសំខន់ៃនករបងក រជវជិជមន (positive preven- 

tion messages) ្រសប មនិយមៃនែបបបទរបស់កមមវធីិជតិ េ យ កសួរអំពី 

ករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ករពិនិតយនិងពយបលជំងឺ

កមេ គ ែផនករៃនករមនៃផទេពះ និងករេ្របើមធយបយពនយកំេណើ ត។ ្រតូវ

គំ្រទ េ យអនុវត្តសុវតថិភពផ្លូវេភទជេរៀងរហូត។ 
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• ្រតូវព្រងឹងករអប់រអំនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍េ យេផ្ត តេលើ៖ 

o មិន្រតូវផ្តល់ឈម ឬ រៈធតុ វៃន រពងគកយេទអនកដៃទ 

o មិន្រតូវេ យអនកដៃទេ្របើ្របស់មជុល ឬ វតថុមុត្រសួចែដលេ្របើកនុងែផនក

េវជជ ្រស្តសំ ប់ពយបល ឧបករណ៍ ក់ទំលុះែសបក ឬមជុលចក់េ្រគ ង

េញ នែដលខ្លួនបនេ្របើរចួេហើយេនះេទ។ 

• ែស្វងរកផលលំបក និងផលចំេណញេ យ រករេបើកចំហពី ថ នភពផទុក      

េមេ គេអដស៍ចំេពះនរ មន ក់ រមួទំងៃដគូរមួេភទរបស់េគផងែដរ។ ករេបើក

ចំហពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍ គឺជករផ្តល់ករគំ្រទដ៏ធំេធងដល់អនកផទុក

េមេ គេអដស៍និងអនកជំងឺេអដស៍ បុ៉ែន្តករណីេនះ ្រតូវមនតុលយភពជមួយនឹងករ

្របឈមមុខនឹងករេរ ើសេអើង ឬ េមើលងយេទៃថងមុខ។ 

៦-៣ ម នករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

អនកជំងឺទំងអស់ែដលចប់េផ្តើម និងកំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

្រតូវមកពិភក ជមួយ្រគូេពទយអំពីករេលបឱសថ និងបញ្ហ សុខភពទូេទ មេពលដូចខង 

េ្រកម៖ 

• ២សប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

• េរៀង ល់ែខ រហូតដល់អនកជំងឺយល់ចបស់ អំពីឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និង 

ពិភក អំពីករេលបឱសថេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ និង ថ ន

ភពជំងឺមនលំនឹងែផនកគ្លីនិក និងភព ុ ំ។ 

• បនទ ប់មក យ៉ងតិចេរៀង ល់ ៣ែខម្តង េដើមបីមកទទួលឱសថ និងពិភក អំពីករ

េលបឱសថេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ និងពិនិតយរកេមើលករ

េលចេចញេ គសញញ ថមី ។ 

សូមសងកត់ធងន់កនុងករពនយល់អនកជំងឺ ែដលកំពុងេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍     

េ យយល់ពី រៈសំខន់ៃនករ យករណ៍អំពីេ គសញញ ថមីៗេ យបនឆប់រហ័ស។ ្រគូេពទយ

្រតូវ កសួរ និងពិនិតយរកេមើលេ គសញញ េកើតមនថមីៗ ល់េពលអនកជំងឺមកពិនិតយសុខភព។ 

• ពិនិតយសុខភព្រ វ្រជវរកេ គសញញ ជំងឺរេបង ល់េពលអនកជំងឺមកពិនិតយសុខ 

ភព្រសប មយុទធ ្រស្ត 3Is ែដលបនេរៀប ប់កនុងគំនូសបំ្រពួញ ស្តីពីករពិនិតយ 

សុខភព្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង (សូម ននិយមៃនែបបបទសំ ប់អនុវត្តយុទធ     

្រស្ត 3Is ) និងអនុវត្ត មគំនូសបំ្រពួញ ស្តីពី ករណីសង ័យថមនជំងឺរេបង    

សំ ប់ករណីរកេឃើញថ មនេ គសញញ គ្លីនិកវជិជមន។ 
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កំណត់បញជ ក់ថ េ គសញញ េកើតេឡើងថមីៗេនះ ចប ្ត លមកពី៖ 

• ជំងឺេកើតមនថមី រមួមន ជំងឺឱកសនិយមថមី  

• ផលប៉ះពល់របស់ឱសថ 

• ចេងក មេ គសញញ ៃនករ ្ត រេឡើងវញិៃន្របព័នធភព ុ ំ (Symptoms of Immune 

reconstitution) (សូម នជំពូកទី៦-៧)។ 

• េធ្វើេតស្តអមវជិជ ្រស្តជ្របចំេដើមបី ម ន (សូម ន ងទី៩)។ ្រតូវពិនិតយ

្រ វ្រជវបែនថមេទៀត េនេពលមនេ គសញញ គ្លីនិកចំបច់។ 

ងទី៩: អនុ សន៍ៃនករេធ្វើេតស្តអមេវជជ ្រស្ត ជ្របចំេដើមបី ម នកនុងេពល
ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

េតស្ដអមេវជជ ្រស្ដ ្រតូវេធ្វើជចំបច់ េធ្វើកនុងករណីចំបច់ 

េតស្ដ ប់ចំនួន   
េកសិក CD4  

្រតូវេធ្វើេតស្ដ ល់ ៦ែខម្ដង ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ដ 
AST/ALAT 

េបើេ្របើ NVP, INH, ពយបលជំងឺរេបងកនុង  
រយៈេពល២-៤ ែខដំបូងៃនករពយបល 
 ឬ កំពុងមនៃផទេពះែដលមនចំនួនេកសិក  
CD4 ចេន្ល ះពី ២៥០-៣៥០ េកសិក/មម៣ 

ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ដបញជ ក់ 
ថ មនៃថទេពះ 

េបើេ្របើ EFV  

 េតស្ដ CBC 
 េនែខទី១ និង េរៀង ល់៣ែខម្ដង  
េបើេ្របើ AZT 

ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 ថតសួតេ យ X-ray 
េបើេធ្វើករ យតំៃលករ្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង 
(សូម ននិយមៃនែបបបទៃន 
យុទធ ្រស្ដ 3Is) 

ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ដ Viral Load 

 េ្រកយ២៤ែខៃនករពយបលេ យឱសថ 
្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍, បនទ ប់មកេរៀង ល់ 
១២ែខម្ដង ឬ េធ្វើករ យតំៃលភពប ជ័យ 
ៃនករពយបល 

 

 េតស្ដ Creatinine  េធ្វើេតស្ដេរៀង ល់ ៣-៦ ែខម្ដង េបើេ្របើ TDF ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ដ Phosphate  

 េធ្វើេតស្ដេរៀង ល់ ៣-៦ 

ែខម្ដងេបើេ្របើTDF (េដើមបី 

ែស្វងរកជំងឺ បង្ហួរតំរង 

េនមឬ ចេងក មេ គ សញញ  
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Fanconi)  

 េតស្ដ Amylase  ករណីមនសញញ គ្លីនិក 

 េតស្ដ Lipids  
េធ្វើេតស្ដេរៀង ល់ ១២ 
ែខម្ដង  ្របសិនេ្របើ d4T, 
EFV ឬ PI   

 េតស្ដ Hepatitis B  
Surface Ag and 
Antibody 

េបើ AST/ALT េ្រចើនជង ៣ ដងៃនតំៃលកំរតិ 
ធមម  ឬេដើមបី ម ន ករេធ្វើេតស្ដ 
អង់ទីែហ ន HBV ែដលធ្ល ប់វជិជមនពីមុន ។  

 េបើ AST/ALT តិចជង ៣
ដងៃនតំៃលកំរតិធមម ឬ 
ករណីមនេ គសញញ  
គ្លីនិក។  

 

៦-៤ ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ និងករ្រគប់្រគងពយបលជំងឺឱកសនិយម 

េបើេទះបីជករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ទទួលបនលទធផលល្អក៏ 

េ យ ក៏ជំងឺឱកសនិយមេនែត ចេកើតមន (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករបងក រ 

និងករពយបលជំងឺឱកសនិយម េលើមនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ឆន ំ ២០១១)។ ករេកើតេឡើង

ជំងឺឱកសនិយម ចបញជ ក់ថ ករពយបលទទួលប ជ័យ (សូម នជំពូកទី៨) និង្រតូវេធ្វើេតស្ត

បញជ ក់ពី ភព ុ ំ និងេតស្តវរីសុ ្រស្ត។ 

៦-៥ ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ និងករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ផលប៉ះពល់េ យឱសថ្របឆំងេមេ គេអដស៍ ជទូេទ ែតងេកើតមនេនកនុងរយៈេពលពី 
២-៣ សប្ដ ហ៍ដំបូង ជទូេទមិនសូវធងន់ធងរ និង ចធូរ្រ លវញិ រយៈេពល្របែហលមួយែខ     
េ្រកយ។ ផលប៉ះពល់ ចេកើតមន្រគប់េពល និង ចមនសភពធងន់ធងរ ផងែដរ។ សូម ន

ងទី១០ អំពីផលប៉ះពល់េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដលែតងែតជួប្របទះជញឹក
ញប់ និង ងទី២០អំពីករផ្ដល់េយបល់អំពីករបងក រនិងករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់េ យឱសថ 
្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។   

ងទី១០: ផលប៉ះពល់េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដល
េកើតេឡើងជញឹកញប់ 

ឱសថ និង 
្រកុមឱសថ 

ចំ ត់ថន ក់ៃនផលប៉ះពល់របស់ឱសថនិមួយៗ 

ែសបក ឈម ្រប ប់ 
រ ំ យ 

រ 

្របព័ន្ឋសរៃស្រប ទ េផ ងៗ 
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Zidovudine 
(ZDV or 
AZT) 

- េស្លក ្ល ំង 

- ថយចុះ 

្រគប់ឈម
ស 

ចេង្អ រ      
(ញឹកញប់) 

- ឈឺកបល(ញឹកញប់) 

- ជំងឺ ច់ដំុ 

- ជំងឺេបះដូង 

 

Stavudine 
(d4T) 

 

- រ កលំ
ែពង (កំរ) 

- ពុលេថ្លើម 

-រ កសរៃស
្រប ទេសើែសបក  

Guillain-Barre like 
syndrome 

- បត់បង់ជតិខ្ល ញ់ 

- េឡើងជតិ សីុត 
ក់ទិក 

Lamivudine 
(3TC) 

ថយចុះ
្រគប់
ឈមស 
(កំរ) 

រ កលំែពង 
(កំរ) 

-រ កសរៃស្រប ទ
េសើែសបក (កំរ) 

-ឈឺកបល 
(មិនសូវញឹកញប់) 

មិនសូវមនផល  
ប៉ះពល់ 

Didanosine 
(ddI) 

 

រ កលំែពង
គរសុ 

ចេង្អ រ ក្អួត 
ឈឺេពះ 

រ កសរៃស្រប ទ
េសើែសបក 

(Peripheral 
neuropathy ) 

 

សីុត ក់ទិក 

Abacavir 
(ABC)   

្របតិកមម  

(Hypersensitivity sd) 

Tenofovir 
(TFV or 
TDF)   

មិនសូវមនផលប៉ះព
ល់ធំដំុេទ, ចមន 
គរសុម្ដងមក ល, 

Tubulolpathy 
(Fanconisd) 

Nevirapine 
(NVP) 

កនទួល 
ែសបក 

 រ កេថ្លើម   
្របតិកមម  
(Hypersensitivity sd) 

Efavirenz 
(EFV) 

កនទួល 
ែសបក 

 រ កេថ្លើម 
រ ក្របពន្ឋ័សរៃស្រប

ទញឹកញប់  * 

Teratogenicity 

 

Lopinavir + 
Ritonavir 
(LPV/r) 

 គរសូ សពឹក  
េឡើងជតិខ្ល ញ់ 
កនុងឈម 



48 
 

*រមួមន ភពធីងេធង, ឈកឺបល, សំ ន្ដមិនលក់, ធ្ល ក់ទឹកចិត្ដខ្ល ំង, បត់បង់ករេផ្ដ ត រមភណ៍, អនទះអែនទង, 
សុបិន្ដ ្រកក់, ចង់េធ្វើអត្ដឃត, វែង្វងវង្វ ន់ ។  
 

  ៦.៦  ផ្ល ស់ប្ដូររបូមន្ដពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យ រផល 
ប៉ះពល់ៈ 

ករណីជេ្រចើនែដល្រតូវផ្អ ក ឬ បញឈប់ករេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យ រ

មិន ច្រទំ្រទបន (Intolerance)  ឬេ យ រផលប៉ះពល់ មួយ។ េនេពលែដលឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មួយ្រតូវបនបញឈប់ ឬផ្អ ក េគ្រតូវយកចិត្ដទុក ក់ខពស់េ យមិន្រតូវ

េ យកំរតិដូសៃនឱសថស្ដិតេនេ្រកមកំរតិពយបល (Sub-Therapeutic Levels) េទ ចប ្ដ ល

េ យេមេ គេអដស៍នឹង ុ ំជមួយឱសថ ។  

• កនុងករណីចំបច់ ្រតូវបញឈប់ករពយបលជបេ ្ដ ះ សនន ឬប្ដូរ NVP ឬ EFV 

ែតមួយមុខ, ្រតូវបន្ដេ្របើឱសថេផ ងេទៀតកនុង្រកុម NRTIs រយៈេពល ៧ ៃថង បនទ ប់ពី 

NVP ឬ EFV ្រតូវបនបញឈប់ពីេ្រពះ រយៈេពលែដល NVP/EFV បន្ដេនកនុងឈម 

(half-life) មនរយៈេពលែវងជង NRTIs ។ ករអនុវត្ដន៍វធីិ ្រស្ដេនះ ចជួយ

ទប់ ្ដ ត់ករបងកភព ុ ំជមួយនឹងឱសថកនុង្រកុម NNRTIs េនេពលអនគត។ 

• ករណីមួយចំនួន, ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ទំងអស់្រតូវបញឈប់្រពមគន កនុង

េពលែតមួយ េនេពលអនកជំងឺេអដស៍្របឈមមុខនឹងផលប៉ះពល់កនុងកំរតឹទី៣ ឬ  

ទី៤ េ យករេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ។   

• េដើមបីេ យយល់ចបស់អំពីបញ្ហ េនះ្រតូវេមើល ងទី១១ និង ឧបសមព័នធទី ២  ។ 

 

ងទី១១: ករផ្ល ស់ប្ដូរឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យ រផលប៉ះពល់          
(ARV side effect) 

 

ឱសថ ផលប៉ះពល់ ដំេ ះ្រ យភ្ល មៗ 
 

ដំេ ះ្រ យេពលអនគត 

NRTI 
ករផ្ល ស់ប្ដូរ-បត់បង់
្រសទប់ខ្ល ញ់ 

(Lipoatrophy) 

ពិចរ កនុងករប្ដូរ 
NRTIs (d4T ឬ ddI ឬ 
AZT) េទ TDF 

ចេ្របើឱសថទំងេនះម្ដង
េទៀតបន បុ៉ែន្ដ ចនឹងេធ្វើ   
េ យករបត់បង់្រសទប់ខ្ល ញ់ 
កន់ែតធងន់ធងរ ។ 

េឡើងជតិ សីុត     
ក់ទិក 

(Lactic acidosis) 

បញឈប់ ARV ទំងអស់, 
ផ្ដល់ករគំ្រទអនកជំងឺ, និង 
្រតូវប្ដូរ NRTIs េទ TDF 

ពយយមេជៀស ងេ្របើ AZT, 
d4T ឬ ddI ម្ដងេទៀត ។ 

AZT - េស្លក ្ល ំង ្រតូវប្ដូរ AZT េទ d4T  េជៀស ងេ្របើ AZT 
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(Hb<៨្រក/dl 
ធ្ល ក់ចុះេលើសពី ២៥%) 

ឬ TDF 

- ថយចុះ្រគប់ឈមស  
(neutrophils <៧៥០ 
េកសិក/មម៣) 

្រតូវប្ដូរ AZT េទ d4T  
ឬ TDF 

េជៀស ងេ្របើ AZT 

d4T -រ កសរៃស្រប ទ
េសើែសបកៈ មធយម-
ធងន់ធងរ ( Moderate or 
Sever Peripheral 
neuropathy) 

្រតូវប្ដូរ d4T េទ AZT  ឬ 
TDF  និងផ្ដល់ករ       
ពយបល មេ គ សញញ  
េ យេ្របើ Amitriptyline 
និង Vitamin B6 ។ 

េជៀស ងេ្របើ d4T  

 
ddI 
 

-េឡើងជតិ សីុត 
ក់ទិក 

- រ កលំែពង  
-រ កសរៃស្រប ទ
េសើែសបក 
- បត់បង់្រសទប់ខ្ល ញ់ 

្រតូវបញឈប់្រគប់ ARV   
េបើេឡើងជតិ សីុត

ក់ទិក និងរ កលំែពង
មធយម  (Amylasae>1.5x 
uln) ។ គំ្រទអនកជំងឺរហូត
ដល់មន ថ នភពលំនឹង 
រចួប្ដូរ  ddI េទ  NRTI 
េផ ងេទៀត   េ្រកពី d4T 
ដូចជ TDF ។  ចំេពះផល
វបិកេផ ងេទៀត សូមេមើល 

ងទី២០ ឬ  របូភពទី១ 

មិន្រតូវេ្របើ ddI េទ, 
្រតូវពិចរ ប្ដូរេទNRTIs 
េផ ងេទៀត ដូចជ TDF។ 

្រស្ដីមនៃផទេពះ 
(ប៉ះពល់ដល់ទរកកនុង
ៃផទ ៖ Teratogenicity ) 

្រតូវពិចរ ប្ដូរេទ TDF 
ចចប់េផ្ដើមេ្របើ ddI េឡើងវញិ 

េ្រកយេពលសំ លកូនរចួ 
(After Pregnancy) ។ 

TDF ពុលតំរងេនម  
(Renal Tubular 
Dysfunction)  

ប្ដូរេទ AZT 
េជៀស ងេ្របើ TDF 
េនេពលអនគត ។ 

ABC 
- ្របតិកមម  
Hypersensitivity 
Syndrome 

្រតូវប្ដូរ ABC េទឱសថ 
ARV េផ ងេទៀត ្រស័យ
េទ ម្របវត្ដិៃនករេ្របើ   
ឱសថ ARV ពីមុនមក 

មិន្រតូវេ្របើ ABC ម្ដងេទៀតេទ 
េ្រពះ ចមនេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ 

NVP 
- កនទួលែសបក-សងួតៈ No  
Mucosal Involvement ឬ 
្រគុនេក្ត  

បន្ដេ្របើ NVP េ យ
រក កំរតិដូសដែដល 
និងពយបលេ យ 
Antihistamines  

្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើែសបក
រលប់បត់វញិ និងអនកជំងឺេ្របើ  
កំរតិដូសទបេលើសពី ២       
សប្ដ ហ៍, បេងកើនមកដល់កំរតិ   
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ដូសស្ដង់ វញិ េបើ ន មកនទួល
េលើែសបកេកើតេឡើងវញិ 
្រតូវប្ដូរេទ EFV ។ 

- កនទួលែសបកៈ មធយម-
ធងន់ធងរ (eg: bullae, 
“wet”), no  mucosal 
involvement,  
មិន ល ល   

្រតូវប្ដូរ NVP េទ  EFV 
េ្រកយពី េ គសញញ េសើ
ែសបកបនរលប់បត់ 

មិន្រតូវេ្របើ NVP ម្ដងេទៀតេទ ។ 

- កនទួលែសបកៈ 
ធងន់ធងរែដលមនផល 
វបិក ឬ ្រគុន 
[complicated  (mucosal 
involvement or fever)] 

បញឈប់េ្របើ្រគប់ឱសថ 
ARV និង  Cotrimoxazole 
និងចប់េផ្ដើមេ្របើេឡើងវញិ 
េនេពល ថ នភពគ្លីនិក 
មនលំនឹង  ្រតូវប្ដូរ NVP 
េទ PI ។ 

មិន្រតូវេ្របើ NVP ឬ EFV  
ម្ដងេទៀតេទ។ 

- រ កេថ្លើម  

េបើ  AST/ALT េ្រចើន
ជង៥ដងៃនកំរតិតំៃល
ធមម  ្រតូវបញឈប់
ករពយបលេ យ ART 
រហូតដល់ ថ នភពជំងឺ
្រតឡប់មកធមម វញិ, 
បនទ ប់មក្រតវូប្ដូរ ពី NVP 
េទ EFV ភ្ល ម។ 

មិន្រតូវេ្របើ NVP ម្ដងេទៀតេទ ។ 

- រ កេថ្លើមៈ ធងន់ធងរ 
គំ មកំែហងដល់ជិវតិ 

ផ្ល ស់ប្ដូរ NVP េទ PI 
មិន្រតូវេ្របើ NVP ឬ EFV  
ម្ដងេទៀតេទ ។ 

EFV ឥទ្ឋិពលេលើ្របព័ន្ឋសរ
ៃស្រប ទ-ធងន់ធងរ 

្រតូវប្ដូរ EFV េទ NVP  េជៀស ងេ្របើ EFV   

-្រស្ដីមនៃផទេពះ 
(ប៉ះពល់ដល់ទរក
កនុងៃផទៈ Teratogenicity ) 

្រតូវប្ដូរ EFV េទ NVP 
េបើអនកជំងឺមនៃផទេពះ
េទើបបន ៨ សប្ដ ហ៍ 

ចេ្របើ EFV ម្ដងេទៀតបន  
េពលែដលគម នៃផទេពះ ។ 

- កនទួលែសបក-សងួតៈ (No  
Mucosal Involvement 
ឬ្រគុនេក្ត )  

ពយបលេ យ  
Antihistamines។  

ន មកនទួលេលើែសបកបងក
េ យ EFV ចបត់បង់
េ យឯកឯង កនុងរយៈ 
េពល ៣-៥ ៃថង េ យមិន

 
មិន្រតូវេ្របើ EFV រជថមីេទ 
េបើមិន ច្រទំ្រទបនជមួយ 
NVP ្រតូវេ្របើ PI កំរតិដូសខពស់ 
(boosted PI) ។ 
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ចំបច់ផ្ល ស់ប្តូរឱសថេទ
។  េបើមិនមនភព 
្របេសើរេឡើងេទ ្រតូវប្ដូរ
េទ  NVP ។ 

- កនទួលែសបកៈ មធយម-
ធងន់ធងរ (eg bullae, 
“wet”), no  mucosal 
involvement,  
មិន ល ល   

្រតូវប្ដូរ EFV េទ NVP  

មិន្រតូវេ្របើ EFV ជ រជថមីេទ 
េបើមិន ច្រទំ្រទបនជមួយ 
NVP ្រតូវេ្របើ PI កំរតិដូសខពស់ 
(boosted PI)។ 

- កនទួលែសបកៈ 
ធងន់ធងរែដល
មនផលវបិក ឬ ្រគុន 
[complicated (mucosal 
involvement ឬ 
្រគុនេក្ត )] 

្រតូវប្ដូរ EFV េទ boosted 
PI  

មិន្រតូវេ្របើ NVP រ ឺEFV  
ម្ដងេទៀតេទ ។ 

LPV ផលវបិក Metabolic  
(េលើសជតិសករកនុងឈម-
េលើសជតិខ្ល ញ់កនុងឈម
េ យមិន ច្រគប់្រគង 
បន។ 

្រតូវប្ដូរ PI េទ non-PI  េបើ 
មិន ច្រគប់្រគងបន 

េជៀស ងេ្របើ PI ម្ដងេទៀត  
េបើ ចេធ្វើបន ។ 

 

៦.៧  ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ និងករ្រគប់្រគងពយបលជំងឺមួយចំនួនែដលេកើតេឡើងេ្រកយពី
េកើនេឡើងវញិៃន្របព័នធភព ុ  ំ (IRIS) 

ចេងក មេ គសញញ  (Symptoms) និងេ គសញញ គ្លីនិក (Signs) ៃនជំងឺជេ្រចើនបនេកើតេឡើង
េនេពលកំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ គឺប ្ដ លមកពី្របតិកមមរបស់
្របព័ន្ឋភព ុ ំ។ េនេពលពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្របព័ន្ឋភព ុ ំ្រតូវបន
ព្រងឹងេដើមបី្របឆំងេទនឹងករបងកជំងឺឱកសនិយម និងេលចេចញជេ គសញញ ជេ្រចើនដូចជៈ 

• ករែ្របក្ល យពីមិនមនេ គសញញ ៃនជំងឺឱកសនិយមពីមុនមក េទជមនេ គ   

សញញ ។ 

• បង្ហ ញេ យេឃើញថ េ គសញញ ៃនជំងឺមួយចំនួនក្ល យជធងន់ធងរ េទះបីជករ

ពយបលបនទទួលេជគជ័យក៏េ យ។ 

• ្របតិកមម Remnants ឬ អង់ទីែហ នៃនជំងឺឱកសនិយមែដលធ្ល ប់េកើតពីមុន េ្រកយ

ពីទទួលករពយបលរចួេហើយ ។  
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ករេលចេឡើងេ គសញញ ទំងេនះមិនែមន្រគន់ែតជលទ្ឋផលៃនជំងឺ ឬ្របព័ន្ឋភព ុ ំែត

ឯកឯងបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ដ ជអន្ដរៈកមមរ ងបញ្ហ ទំងពីរេនះ។ ជទូេទ េ្រចើនេកើតេឡើងកនុង

កំឡុងេពល ២ េទ ៨សប្ដ ហ៍ដំបូងេ្រកយេពលចប់េផ្ដើមករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេម

េ គេអដស៍ ។ បុ៉ែន្ដ ក៏ ចេកើតេឡើង្រគប់េពលកនុងកំឡុងេពល៦ែខដំបូងៃនករពយបល េហើយ

ករេកើតមនេឡើងេ្រកយរយៈេពលេនះជករណីដ៏កំរ ។ ករ្របឈមមុខនឹងករេលចេឡើងនូវ IRIS 

មនកំរតិខពស់ចំពះអនកជំងឺែដលមនចំនួនេកសិក CD4 ទបខ្ល ំង េនេពលចប់េផ្ដើមពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ បុ៉ែន្ដេ គសញញ ទំងអស់េនះ កំរគំ មកំែហងដល់ជីវតិ

ស់ េហើយករ្របឈមមុខនឹងអ្រ មរណៈភពេ យ រ IRIS មនអ្រ ទបយ៉ងខ្ល ំង

េធៀបនឹងករ្របឈមមុខនឹងអ្រ មរណៈភពែដលប ្ដ លមកពីជំងឺឱកសនិយមែដលេកើតេឡើង 

េ យ រែត ករយឺតយ៉វកនុងករចប់េផ្ដើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ។  

  ជំងឺរេបង ជជំងឺែដលេកើតមនញឹកញប់់បំផុតប ្ដ លមកពី IRIS។ ជួនកលេគេ ថ  
“្របតិកមមប៉ ៉ ដុកសីុកល់ (Paradoxical reaction)” ចជួប្របទះ្របតិកមមេនះផងែដរេនេលើ
អនកគម នេមេ គេអដស៍ែដលកំពុងពយបលេ យឱសថពយបលជំងឺរេបង។ ជទូេទ េ គសញញ
ែដលែតងជួប្របទះ រមួមន ្រគុនេក្ដ  និងកររកី ល លដំេបែដលប ្ដ លមកពីជំងឺរេបង 
ជពិេសស ករេឡើងកូនកណ្ដុ រ ជំងឺរ កសួត (Pulmonary infiltrates)  ជំងឺរ កទងសួត 
ជំងឺសទះបង្ហួរេនម រ ឺជំងឺ្របព័នធសរៃស្រប ទ ។ 

ចំណុចសំខន់ៃនករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យេលើភពខុសគន រ ង IRIS ជមួយនឹង ១), ករពុល
េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ឬ ២), ករប ជ័យៃនករពយបលជំងឺរេបងែដលប ្ដ ល
មកពីភព ុ ំរបស់ឱសថ ឬករេលបឱសថមិនបន្រតឹម្រតូវ មិនេទៀងទត់ និងមិនជប់ ប់េនះ 
គឺជករពិបក។  

វធីិ ្រស្ដទូេទសំ ប់ករ្រគប់្រគងពយបល IRIS គឺ៖ 
• បន្ដពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ។ 

• ្រតូវ្រ វ្រជវរកជំងឺឱកសនិយមថមីៗ ឬ ជំងឺឱកសនិយមសកមមប ្ដ លមកពី

ភពប ជ័យៃនករពយបល។ ជទូេទ ្រតូវបណ្ដុ ះឈម, ថតសួត និងបូមទឹកខួរ 

ឆ្អឹងខនង េបើមនេ គសញញ សរៃស្រប ទក ្ដ ល។ េបើមនដំេបកូនកណ្ដុ រ ឬ 

ដំេបេសើែសបកកន់ែតធងន់ធងរ គឺជេ គសញញ គន្លឹះដ៏សំខន់ និង្រតូវ្រចឹបយក

េកសិកេទេធ្វើករវភិគ (biopsied) េបើលទធផលៃនករពិនិតយឈម និងករពិនិតយ

ទឹកខួរឆ្អឹងខនងមិន ចេធ្វើេ គវនិិចឆ័យបនេទ។ អនកជំងឺែដលមនេ គសញញ ជំងឺរេបង

កន់ែតធងន់ធងរ ្រតូវយកកំ ក ឬ ទឹកែដលបូមពីកូនកណ្ដុ រេទបណ្ដុ ះ និងេធ្វើេតស្ដ 

Sensitiviy េដើមបី យតំៃលភព ុ ំជមួយនឹងឱសថេ្រចើនមុខ (multi-drug resistant) 

ជមួយជំងឺរេបង ឬ  MAC ។  

•  ចប់េផ្ដើម រ ឺបន្ដករពយបលេទ មេ គសញញ ៃនជំងឺ ។ 
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• ឱសថ្របឆំងនឹងកររ ក Non-steroid ចេ្របើេដើមបីកត់បនថយេ គសញញ

ទក់ទងនឹងកររ កដូចជ កររ កកូនកណ្ដុ រ និង្រគនុេក្ដ ។ 

• ផ្ដល់ករពយបលរយៈេពលខ្លីេ យេ្របើឱសថកនុង្រកុម Corticosteroids េបើេ គ

សញញ ក្ល យជធងន់ធងរ ដូចជ ហត់ េ គសញញ ្របព័ន្ឋសរៃស្រប ទក ្ត ល      

ករសទះតំរងេនម ( renal obstruction) ។  

៧ បនថយជអ បរមិនវូករេកីនេឡីងៃនភព ុ ៃំនេមេ គេអដសជ៍មយួ    

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដសៈ៍ 
• ភព ុ ំៃនេមេ គេអដស៍ចំេពះឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ កត់បនថយនូវ

្របសិទិធភពៃនករពយបល និងបេងកើនៃថ្លពយបលេហើយេមេ គេអដស៍ែដល ុ ំ

នឹងឱសថ ចឆ្លងេទអនកដៃទ មផ្លូវចំលងធមម  ។  

• ភព ុ ំៃនេមេ គេទនឹងឱសថ េកើតេឡើងចំេពះអនកជំងឺែដលេលបថន ំមិនបន 

្រតឹម្រតូវ មិនេទៀងទត់ និងមិនជប់ ប់។ ដូចេនះ  ករផ្ដល់ករគំ្រទដល់ករេលប    

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង ជប់ ប់ 

(adherence) គឺជមេធយបយដ៏្របេសើរកនុងករកត់បនថយភព ុ ំ ពីេ្រពះ 

Adherence ទបជមូលេហតុចំបងនំេ យមនភព ុ ំៃនេមេ គេអដស៍ជមួយ 

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  (សូម នជំពូកទី៨)។ 

• ្រតូវេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ។ ករពយបលេ យ   

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មិនសម្រសបេហើយផ្តល់េ យអនកផ្ដល់េស ែដល 

មិនបនបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញែផនកេនះ ក៏ជមូលេហតុដ៏សំខន់ៃនភព ុ ំរបស់ 

េមេ គេអដស៍ចំេពះឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េនះផងែដរ។ ឱសថ្របឆំង

នឹងេមេ គេអដស៍្រតូវែតេចញេវជជបញជ េ យ្រកុមេវជជបណ្ឌិ ត ឬ្រគូេពទយែដលបន

បណ្ដុ ះប ្ដ លរចួេហើយែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលធនបនយ៉ង្រតឹម្រតូវកនុងករេ្របើឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េនះ ដូចជ ករេ្រជើសេរ ើសរបូមន្ដពយបល្រតឹម្រតូវ ករ 

កំរតិដូសឱសថ ករ ម ន ករផ្ដត់ផ្ដង់ឱសថ និងករផ្ល ស់ប្ដូររបូមន្ដពយបលដ៏ 

បនសម្រសប ។ 

• ្រកសួងសុខភិបល មិនអនុញញ តេ យេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដល

មន្របសិទិធភពតិចជងបីមុខរមួគន េទ។ ្របសិនេបើ ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍ មួយ្រតូវបនបញឈប់េនះ គឺ្រតូវបញឈប់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

ទំងអស់រហូតដល់េពលែដលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍
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ទំងអស់្រតូវបនចប់េផ្ដើមេឡើងវញិ។ េគ្រតូវបន្ដេ្របើឱសថ្រកុម NRTIs ៧ៃថង

េ្រកយេពលបញឈប់ NVP ឬ EFV ពីេ្រពះរយៈេពលែដល NVP/EFV បន្ដេន

កនុងឈមមនរយៈេពលែវងជង្រកុម NRTIs ។ 

• ករកត់បនថយករ្រប្រពឹត្ដែដល្របឈមមុខខពស់ចំេពះអនកជំងឺេអដស៍ែដលកំពុងពយ

បលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  គឺជយន្ដករមួយដ៏សំខន់ ស់កនុង

ករកត់បនថយកររកី ល ល ៃនេមេ គេអដស៍ែដល ុ ំនឹងឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍េនះ។ ករេលបឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍េ យបន្រតឹម្រតូវ 

េទៀងទត់ និងជប់ ប់ គឺជក ្ដ សំខន់កនុងករកត់បនថយនូវចំនួនេមេ គេអដស៍

កនុងឈម និងកនុង រធតុ វៃន ងគកយ និងបនថយនូវភពេ្រគះថន ក់ៃនករចំលង

េមេ គេអដស៍ផងែដរ ។ 

៨ េ ្រតូវេធ្វកីរកំណតប់ ជយ័ៃនករពយបលយ៉ងដចូេម្តច? 
ប ជ័យៃនករពយបល និងករសំេរចប្តូរេទជំេរ ើសរបូមន្តពយបលមួយេផ ងេទៀត មិនពឹង 

ែផ្អកេទេលើលទធផលៃនករពិនិតយែផនកមនទីរពិេ ធន៍ែតមួយមុខបុ៉េ ្ណ ះេទ។ េ្រកយពីកំណត់បន 

រកេឃើញភពប ជ័យែបបគ្លីនិក immunological, និង/ឬ virological រចួេហើយអនកផ្តល់េស ច

េធ្វើករសំេរចចិត្តផ្ល ស់ប្តូរករពយបលេ យពឹងែផ្អង េលើលទធភពៃនករេកើតមននូវភព ុ ំ េន

េពល ែដលមូលេហតុទំង យដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនទត់េចល៖ 

មូលេហតុញឹកញប់ៃនភពប ជ័យៃនករពយបលែដលពំុទក់ទងេទនឹងករេកើនេឡើងនូវ

ភព ុ ំៃនេមេ គេអដស៍មនៈ 

• ភព្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ (adherence) ៃនករពយបល ដូចជៈ 

o េភ្លចេលបឱសថ (Missing doses) 

o េលបឱសថមិនសម្រសប មេពលេវ កំណត់(inappropriate time) 

o កំរតិដូសឱសថមិន្រតឹម្រតូវ (inappropriate dose) 

• បរមិណឱសថកនុងឈមមនកំរតិមិនសម្រសប (inappropriate drug levels) 

o កំរតិដូសឱសថទបជងកំរតិែដល្រតូវេ្របើ ឬមិន្រគប់កំរតិដូស (under-

dosing) 

o ករ្រសូបយកឱសថេ យ្រប ប់រ ំ យ រចូលេទកនុងចរន្តឈម 

ពំុបនល្អ (េ យ រមនករ គរសូ) 

o ករែ្រប្របួលែផនក pharmacokinetics ៃនឱសថ 

o ករផ្ល ស់ប្តូរេម បូលីសៃនឱសថ 
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o អន្តរកមមរ ងឱសថ 

មិន្រតូវេធ្វើករសននិ ្ឋ នថ របូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ មួយ

ទទួល ប ជ័យេទ ដ ប ៈ 

• អនកជំងឺបនទទួលករពយបលេ យរបូមន្តពយបលបចចុបបនន បនរយៈេពលយ៉ង 

េ ច ស់៦ែខ 

• ករ យតំៃលៃនករពយបលេ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ មនលកខណៈ 

សម្រសប (optimal) (>៩០%) 

• មនករពយបលជំងឺឱកសនិយម នឹង 

• មនករទត់េចលចេងក មេ គសញញ រ កេ យ រករ ្ត េឡើងវញិ្របព័នធ

ភព ុ ំ IRIS ។ 

ងទី១២ ែណនំដល់អនកផ្តល់េស ែថទំអំពីជំ ននន កនុងករផត់េចលនូវមូល

េហតុននៃនភពប ជ័យកនុងករពយបល ែដលមិនប ្ត លមកពីករេកើតេឡើងនូវភព ុ ំេទ

នឹងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

 

ងទី១២: ករកំណត់រកនិងវធិនករណ៍េ ះ្រ យមូលេហតុៃនភពប ជ័យៃនករពយបល 

ជំ ន វធិនករណ៍ 

ជំ នទី
១ 

• យតំៃលប ជ័យែបបគ្លីនិក, immunological, និងvirological េដើមបីសំេរចថ 
ប ជ័យៃនករពយបលទំនងជ ចេកើតេឡើង  

ជំ ន
ទី២ 

្របសិនេបើមនក ្ត ប ជ័យ មួយ កនុងក ្ត ទំង យខងេ្រកម: 
• ្រតូវបញជ ក់ប ជ័យែបបគ្លីនិក ឬ immunological េ យេធ្វើេតស្ត viral load 
្របសិនេបើ ចេធ្វើបន 

• សំេរចអំពីមូលេហតុៃនប ជ័យៃនករពយបលែដលទំនងជេកើតេឡើងៈ  
o យតំៃលកំរតិៃនករពយបលេ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់: 

• ្រតូវពិភក អំពីករពយបល្រតឹម្រតូវ  េទៀងទត់ និង ជប់ ប់ 
ជមួយអនកជំងឺ េ យពំុមនករស្តីបេនទ ស (non-judgmental)  

• សំុេយបល់ពីអនកផ្តល់្របឹក  និងអនកគំ្រទអនកជំងឺ(peer support 
workers) 

• ពិនិតយេមើលព័ត៌មនបែនថមេផ ងៗេទៀតៈ ករមកទទួលេស ែថទំ, 
ចំេលើយទក់ទងនឹងករពយបល្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ 
ែដលបនកត់្រ កនុងឯក រ ្របវតិ្តអនកជំងឺ, ករ ប់្រគប់ឱសថ។ 

o បទពិេ ធន៍មុនៗ 
ទក់ទងនឹងករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។  
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o កំរតិេ្របើឱសថ  
o អន្តរកមមៃនឱសថ 
o ករ្រសូបឱសថពី្រប ប់រ ំ យ រ េទកនុងឈម (ឧទហរណ៍ៈ 
វត្តមនៃនភព គរសូ ុ ៃំរ)៉ 

o ករ ច់ឱសថ 

ជំ ន
ទី៣ 

• រកវធិនករណ៍េ ះ្រ យមូលេហតុៃនប ជ័យៃនករពយបល: 
o ជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ជក់ ក់នន ែដលេធ្វើេ យមនករពិបក 
កនុងករទទួលករពយបល្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ឧទហរណ៍ៈ 
ករជួយគំ្រទបែនថមពី្រកមុែថទំ មផទះ, 
ករបេងកើត្របព័នធជួយ ស់េតឿនអនកជំងឺ។ល។  

• ផ្ល ស់ប្តូរមុខឱសថ/កំរតិេ្របើឱសថ េដើមបីេចៀស ងករេ្របើ មិន្រគប់កំរតិដូស ឬ 
អន្តរកមមរ ងឱសថ។ 

ជំ ន
ទី៤ 

• េធ្វើករសំេរចចិត្តអំពីករផ្ល ស់ប្តូររបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដ

ស៍ (េតើ្រតូវេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២ មួយ)។ 

៨-១ ប ជ័យែផនកគ្លីនិក (Clinical Failure) 

• ប ជ័យែបបគ្លីនិកចំេពះអនកជំងឺេពញវយ័ ែដលកំពុងទទួលករពយបលេ យ

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ្រតូវបនកំណត់េ យវត្តមនៃន្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក

កនុងដំ ក់កល ទី៣ ឬ ទី៤ ថមីៗ ឬែដលេកើត រចុះ រេឡើង េលើកែលងែតជំងឺ

រេបងសួតេចញកនុងរយៈេពលយ៉ងេ ច ស់ ៦ែខេ្រកយពីករចប់េផ្តើមេ្របើ

្របស់របូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

• ្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិកទំងេនះ រមួមនៈ 

o ករេកើតជំងឺឱកសនិយម ឬ ជំងឺម រកីថមីៗ ឬ ករេកើតេឡើងវញិ រចុះ

រេឡើងៃនករបងកេ គនន ដូចជ មនផ ិតកនុងមត់ (oral candidiasis) 

ែដល ពំុេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល ឬ ជំងឺផ ិតេន មបំពង់ រ 

(esophageal candidiasis)។ 

o ភពេស្លក ្ល ំងែដលពំុមនមូលេហតុចបស់ ស់ (េអមូ៉ក្លូបី៊ន តិចជង ៨ 

្រក/ដល), ករថយចុះចំនួនេកសិកស ្របេភទ neutrophil (០,៥ x ១០៩/ល) 

, និង/ឬ ករថយចុះ ុ ៃំរៃ៉នចំនួនប្ល ែកត (តិចជង ៥០ x ១០៩/ល)។ 

o ករចុះសគមេលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន ែដលពំុេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល 

េ យករផ្តល់ របូតថមភ 

o ភព គរសូ ុ ៃំរ ៉រយៈេពលេលើសពី ១ែខ ។ 
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• ្របសិនេបើអនកជំងឺេកើតជំងឺថមី ែដលទក់ទងនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ មុន ៦ែខៃនករ 

ចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េ គសញញ ទំងេនះ ទំនង 

ជមិនទក់ទងេទនឹងភពប ជ័យៃនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ       

េអដស៍េទ។ ជំងឺទំងេនះ ឆ្លុះបញច ំងអំពីករពិបកកនុងករេ្របើឱសថេ យបន

្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ ផលប៉ះពល់ៃនករពយបលេ យឱសថ

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ករេកើតជំងឺឱកសនិយម្រសួច្រ វ កនុង ថ នភពែដល

មនករចុះេខ យ្របព័នធភព ុ ំយូរអែង្វង ឬ IRIS េនេពលេកើនេឡើងវញិៃន

្របព័នធភព ុ ំ។ អនកផ្តល់េស ្រតូវ្រគប់្រគងែថទំ និងពយបលេ គសញញ ទំងេនះ 

េហើយ្រតូវបន្តករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

• អនកជំងឺរេបង ចេកើតេឡើងេន្រគប់ដំ ក់កលៃនករចុះេខ យៃន្របព័នធភព

ុ ំ។ ្របសិនេបើអនកជំងឺែដល កំពុងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍ បនេកើតជំងឺរេបង អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវពយបលជំងឺេនះេ យ

បន្រតឹម្រតូវ។ ្របសិនេបើអនកជំងឺពំុេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបលជំងឺរេបងេលើកដំបូង 

េហើយអនកជំងឺបនទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បន

យ៉ងេ ច ស់៦ែខរចួេហើយ អនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក 

CD4 េដើមបីកំណត់រកភពប ជ័យែបប immunological  េហើយ្រតូវេធ្វើេតស្ត viral 

load ផង។ 

• េនេពលរកេឃើញ ឬ សង ័យថ មនប ជ័យែបបគ្លីនិក្រតវូេធ្វើករ យតំៃលភព

ប ជ័យែបប immunological និង virological បែនថមេទៀត (សូម នែផនកទី៨-២ និង 

៨-៣)។ 

• លទធផលៃនករេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 និង viral load នឹងបញជ ក់ចបស់ ឬ 

ទត់េចលភពប ជ័យែបបគ្លីនិក េហើយ្រតូវេ្របើេតស្តទំងេនះសំ ប់េធ្វើករសំេរច

ចិត្តចុងេ្រកយអំពីករប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២។ ងទី១៣ ពនយល់អំពី

ករ្រគប់្រគងែថទំអនកជំងឺែដលមនភពប ជ័យែបបគ្លីនិក។ 
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ងទី១៣ : ករ្រគប់្រគងពយបលនូវករប ជ័យែបបគ្លីនិក េ្រកយពីមន្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក 

កនុងដំ ក់កលទី៣ និងទី៤ ចំេពះអនកជំងឺកំពុងពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ

េអដស៍ 

្រពឹតិ្តករណ៍គ្លីនិកែដលេកើតេឡើង 
េ្រកយពីមនករពយបលេ យ 
ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍

ចប់ពី ៦ែខេឡើងេទ 

ករ យតំៃល និងករ្រគប់្រគងែថទំ
ពយបលដំបូង 

ករ ម ន ១ េទ ២ 
សប្ត ហ៍បនទ ប់មក 

្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិកដំ ក់កល 
ទី៣ (េលើកែលងជំងឺរេបង) 

• ពយបល្រពឹត្តិករណ៍េ យ 
បនសម្រសប 

• យតំៃលអំពីករេលបថន ំ
េ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ 
និងជប់ ប់ និងបេងកើន
ករផ្តល់្របឹក  

• យតំៃល ថ នភពៃនករ   
ផ្តល់ របូតថមភ 
និងភពមនចំណី រ
សំ ប់ ទទួលទន 

• ម នេនកនុងរយៈេពល២
សប្ត ហ៍ េដើមបី យតំៃលករ
េឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល 

• ប់ចំនួនេកសិក CD4  
និង/ឬ េធ្វើេតស្ត Viral Load 

• ្រតូវេធ្វើេតស្ត CD4 ្របសិន 
េបើពំុ ចេធ្វើេតស្ត Viral 
load 

• ប្តូរេទរបូមន្តពយបលជួរ 
ទី២ ្របសិនេបើករ ប់ 
ចំនួន CD4 បញជ ក់អំពី 
ប ជ័យែផនក្របព័នធភព

ុ ំ 
 

 • ្របសិនេបើចំនួន 
េកសិកCD4 
មនកំរតិេលើសពី    
កំរតិែដលកំណត់អំពី 
ប ជ័យ្របព័នធភព ុ ំ 
្រតូវេធ្វើេតស្ត Viral load  

• ្រតូវប្តូរេទរបូមន្តពយបល 
ជួរទី២ េបើ Viral load េ្រចើន 
ជង ៥០០០ copies/មល  
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្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក ដំ ក់កល 
ទី៤ 

• ពយបល្រពឹត្តិករណ៍ឲយបន
សម្រសប 

• យតំៃលអំពីករេលបថន ំ 
េ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ 
និងជប់ ប់  និងបេងកើន
ករផ្តល់្របឹក  

• យតំៃល ថ នភពៃនករ   
ផ្តល់ របូតថមភ និង 
លទធភពរកចំណី រ 
ទទួលទន 

• ម នម៉ត់ចត់ ឬបញចូ ន  
េ យសំ កេពទយ 

• ប់ចំនួនេកសិក CD4 
និង/ឬេធ្វើេតស្ត Viral Load 

• ចប់េផ្តើមេរៀបចំែផនករផ្ល ស់
ប្តូរេទ របូមន្តពយបល 
ជួរទី២។ 

 

• ្រតូវេធ្វើេតស្តចំនួន CD4 
្របសិនេបើពំុ ចេធ្វើេតស្ត 
Viral load េទេនះ 

• ប្តូេទរបូមន្តពយបល 
ជួរទី២ ្របសិនេបើេកសិក 
CD4 បញជ ក់ពីភព 
ប ជ័យ្របព័នធភព ុ ំ  

• េបើ CD4 មនកំរតិេលើសពី 
កំរតិកំណត់អំពីប ជ័យ្រប
ព័នធភព ុ ំ គឺ្រតូវេធ្វើ    
េតស្ត Viral Load ្របសិនេបើ
្របសិនេបើ Viral Load េ្រចើន 

ជង ៥០០០េកសិក/មល 

្រតូវប្តូរេទរបូមន្ត ពយបល 
ជួរទី២។ 

 • ម នកនុងករេឆ្លើយតបេទ 
នឹងករពយបលកនុងរយៈេព
ល ១េទ២សប្ត ហ៍ 

• ្របសិនេបើ Viral Load

មនកំរតិទបជងកំរតិ 
ែដល មិន ចរក េមេ គ 
េឃើញ មិន្រតូវប្តូរេទ 
របូមន្តពយបលជួរទី២េទ។ 
្របសិនេបើ Viral Load េ្រចើន 

ជង ៥០០០េកសិក/មល 

្រតូវប្តូរេទរបូមន្ត 
ពយបលជួរទី២។ 

 

៨-២ ប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ  ំ

ប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ំ ចេធ្វើករ យតំៃលបនេ្រកយពីមនករពយបលេ យ     

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បនរយៈេពល ៦ែខ េហើយ្រតូវកំណត់េ យៈ 

• ករថយចុះចំនួនេកសិក CD4 េទដល់កំរតិមូល ្ឋ នមុនេពលចប់េផ្តើមពយបល 

ឬ េនកំរតិេ្រកមេនះ េ្រកយពីមនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ   

េអដស៍បន ៦ែខ េ យពំុមនេកើតជំងឺឱកសនិយមែដលប ្ត លេ យថយចុះ 

មួយរយៈនូវចំនួនេកសិក CD4 ជបេ ្ត ះ សនន ឬ 
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• ករធ្ល ក់ចុះចំនួនេកសិក CD4 ដល់កំរតិ ៥០% េ្រប បេធៀបេទនឹងកំរតិខពស់បំផុត 

ៃនចំនួនេកសិក CD4 កនុងេពលកំពុងពយបល េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គ    

េអដស៍េ យពំុមនករបងកេ គែដលបញជ ក់អំពីមូលេហតុៃនករថយចុះចំនួន 

េកសិក CD4 េ្រកយពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ ៦ែខ ឬ 

• ចំនួនេកសិក CD4 បន្តសថិតេនកំរតិេ្រកម ១០០េកសិក/មម៣ េ្រកយពីមនករ 

ពយបលបន ១២ែខរចួេហើយ។ 

ករបញជ ក់លទធភពៃនករប ជ័យៃនករពយបល ដូចបនពិពណ៌នខងេលើេនះ គឺ ច

តំរវូេ យផ្ល ស់ប្តូររបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ ក៏បុ៉ែន្តករ ប់ចំនួន

េកសិក CD4 មន រៈ្របេយជន៍បំផុត សំ ប់ែញកេចញ (ruling-out) ជជងេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ

កំណត់បញចូ ល (ruling-in) ប ជ័យៃនករពយបលេ យេហតុថ មនករថយចុះបេ ្ត ះ សនន 

ៃនចំនួនេកសិក CD4 េនេពលមនជំងឺេផ ងៗែដលេកើតេឡើងកនុងកំឡុងេពលពយបល។ េ យ

រមូលេហតុេនះេហើយ េទើបអនកផ្តល់េស ែថទំ ្រតូវបញជ ក់េ យបនចបស់ ពីភពប ជ័យែផនក

្របព័នធភព ុ ំ េ យេធ្វើេតស្ត ប់ចំនួនេកសិក CD4 រជថមីរយៈេពល ២សប្ត ហ៍េ្រកយ។ 

េដើមបីេធ្វើេ គវនិិចឆ័យភពប ជ័យៃនករពយបល ែដលប ្ត លមកពីភព ុ ំៃនេមេ គេទនឹងករ

ពយបល េ យបនចបស់ ស់ និងបនឆប់រហ័ស អនកផ្តល់េស ែថទំ្រតូវេធ្វើេតស្ត viral load 

្របសិនេបើ ចេធ្វើបន។ ្របសិនេបើគម នេតស្ត viral load េទ កនុង ថ នភពេនះ    តំរវូេ យមន

ករសំេរចចិត្តសំខន់ និងសមុគ ម ញ ចំេពះអនកជំងឺែដលគម នេ គសញញ  េហើយែដលមនប ជ័យ

ែផនក្របព័នធភព ុ ំែដលេកើតេឡើងេ យឯកឯងែតមួយមុខ (ប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ំេ យពំុ

មនប ជ័យែបបគ្លីនិក ទមទរេ យមនករពិេ្រគះេយបល់ពីអនកឯកេទស។ ្រតូវេធ្វើករបញជ ក់

េ យចបស់នូវ ល់ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យភពប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ែំតមួយមុខ មរយៈករ ប់

ចំនួនេកសិក CD4 ជថមីេឡើងវញិ កនុងរយៈេពល ២សប្ត ហ៍េ្រកយ េហើយ្រតូវ ពិភក ជមួយ

អនកឯកេទស ឬ ្រតូវេធ្វើេតស្ត viral load ភ្ល ម។ 

សូម ន ងទី១៤ សំ ប់ករ យតំៃល និង្រគប់្រគងែថទំភពប ជ័យែផនក្របព័នធ    

ភព ុ ំែដលេកើតេឡើងេ យែតឯកឯង។ 

ងទី១៤: ករ្រគប់្រគងែថទំភពប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ែំដលេកើតេឡើងែតមួយមុខ  

ថ នភព(Scenario) 

រយៈេពលៃន
ករពយបល
េ យឱសថ

ARV 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ  វធិនករណ៍ (Action)   

ថយចុះចំនួនេកសិក CD4 > ៦ែខ • ចប ្ត លមកពីៈ  • ប់ចំនួនេកសិក 
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ដល់ ឬ េ្រកមកំរតិ       
មូល ្ឋ នមុនេពលពយបល

េ យឱសថ្របឆំង 
នឹងេមេ គេអដស៍  

o ប ជ័យៃនករពយបល 
o េកើតជំងឺេផ ងៗកនុងកំឡុង 

េពលពយបល 
o កំហុសៃនករេធ្វើេតស្ត  

អមេវជជ ្រស្ត 

CD4 េឡើងវញិ កនុង     
រយៈេពល ២សប្ត ហ៍ 
េ្រកយ ជពិេសស 
្របសិនេបើ ប់ចំនួន 
CD4 ្រតូវបនេធ្វើេន 
េពលេកើតជំងឺេផ ងៗ 
កនុងេពលកំពុង
ពយបល   

• ្របសិនេបើករ ប់ចំនួន
េកសិក CD4 ផ្តល់ 
លទធផលបនបញជ ក់
ចបស់ ្រតូវេធ្វើេតស្ត 
viral load 
្របសិនជមន ។ 

ថយចុះចំនួនេកសិក CD4 
ដល់ កំរតិ ៥០% 

េ្រប បេធៀបនឹងកំរតិខពស់បំ
ផុតៃនចំនួនេកសិក CD4 
កនុងេពលកំពុងពយបល
េ យឱសថ ARV  ឬ  

កំរតិេ្រកមេនះ  

> ៦ែខ  

• ចប ្ត លមកពីៈ  
o ប ជ័យៃនករពយបល 
o េកើតជំងឺេផ ងៗ 

កនុងកំឡុងេពលពយបល 
o កំហុសៃនករេធ្វើេតស្តអម 

េវជជ ្រស្ត 

• ប់ចំនួនេកសិក 
CD4 េឡើងវញិ កនុង     
រយៈេពល ២សប្ត ហ៍ 
េ្រកយ ជពិេសស 
្របសិនេបើករ ប់ចំនួន
CD4 ្រតូវបនេធ្វើេន 
េពលេកើតជំងឺេផ ង 
កនុងេពលកំពុង
ពយបល   

• ្របសិករ ប់ចំនួន 
េកសិក CD4 ្រតូវ    
ផ្តល់លទធផលបញជ ក់
ចបស់ ្រតូវេធ្វើេតស្ត 
viral load ្របសិនេបើ 
មន។ 

ចំនួនេកសិក CD4 
បន្តសថិតេនកំរតិ េ្រកម 
១០០   េកសិក/មម៣ 

> ១២ែខ 

• ចប ្ត លមកពីៈ  
o ករេឆ្លើយតបេទនឹងករ 

ពយបល”ធមម ” ជ 
ពិេសសចំេពះអនកជំងឺ  
មន យុេ្រចើន 

o ប ជ័យៃនករពយបល 

• ប់ចំនួនេកសិក 
CD4 េឡើងវញិ កនុង     
រយៈេពល ២សប្ត ហ៍ 
េ្រកយ ជពិេសស 
្របសិនេបើករ ប់ចំនួន
CD4 ្រតូវបនេធ្វើេន 
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o កំហុសៃនករេធ្វើេតស្តអម 
េវជជ ្រស្ត 

 

េពលេកើតជំងឺេផ ងៗ 
កនុងេពលកំពុង
ពយបល   

• ្របសិនេបើករ ប់ចំនួន
េកសិក CD4 ផ្តល់ 
លទធផលបនបញជ ក់
ចបស់្រតូវេធ្វើេតស្ត 
viral load ្របសិនជ 
មន។ 

 

៨-៣ ប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត  (Virological Failure) 

ភពប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត គឺជែផនកសំខន់មួយ សំ ប់កំណត់ភពប ជ័យៃនករពយ    

បល។ ករកំណត់ភពប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្តេធ្វើេ យករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យភពប ជ័យៃនករ

ពយបលកន់ែតមនភពសុ្រកឹតយ េហើយេចៀស ងផ្ល ស់ប្តូររបូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹង

េមេ គេអដស៍ែដលមិនចំបច់ េ្រពះ ចេនមន្របសិទិធភពេនេឡើយ។ ដូចគន េនះែដរករ

កំណត់ភពប ជ័យៃនករពយបល ចតំរវូេ យមនករចត់វធិនករណ៍ េធ្វើអន្ត គមន៍នន 

ដូចជ ករផ្តល់្របឹក ស្តីពីករពយបលេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ និងករលុប

បំបត់នូវអន្តរកមមរ ងឱសថ េដើមបីសំ ប់េមេ គេ យពំុចំបច់ផ្ល ស់ប្តូររបូមន្តពយបលកនុង  

ជួរទី២។ 

ប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត ្រតូវបនកំណត់េ យរកេឃើញ RNA ៃនេមេ គេអដស៍ ចប់ពីចំនួន 

េលើសពី ៥០០០ copies /មល។ 

ករេធ្វើេតស្ត viral load េ យែផ្អកេលើភពប ជ័យែផនកគ្លីនិក និង្របព័នធភព ុ ំនឹងចប់   

េផ្តើមអនុវត្តេនឆន ំ ២០១១ េនះ េហើយករ ម នជ្របចំ កនុង្រទង់្រទយតូចនឹងចប់េផ្តើម ក់ 

េ យអនុវត្តេនេពលែដល ចបេងកើនសមតថភពកនុងករេធ្វើេតស្ត viral load។ មជឈមណ្ឌ លជតិ

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ នឹងជូនដំណឹងដល់េស  Pre-ART/ART េនេពល

ែដលមនទីរពិេ ធន៍មនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករចប់េផ្តើមេធ្វើេតស្ត viral load ជ្របចំ (លកខណៈ

វនិិចឆ័យសំ ប់ករេធ្វើេតស្ត viral load ទី៦)។ េនេពលមនករព្រងីកករេធ្វើេតស្ត viral load 

កមមវធីិេនះនឹងអនុវត្ត ម នយ៉ងម៉ត់ចត់ េហើយនឹងមនករពិនិតយែកលំអេឡើងវញិជេទៀងទត់នូវ

ឯក រេគលករណ៍ែណនំជតិេនះេយង មលទធផលៃនករអនុវត្តន៍ និងកររកីចំេរ ើនែផនកបេចចក

វទិយៃនករេធ្វើេតស្ត viral load។ ងទី១៥ សេងខបពីលកខណៈវនិិចឆ័យ សំ ប់កំណត់ល័កខខ័ណ្ឌ  

ែដលតំរវូេ យមនករេធ្វើេតស្ត viral load (VL testing eligibility)។ 



63 
 

ងទី១៥: លកខណៈវនិិចឆ័យ សំ ប់កំណត់ល័កខខ័ណ្ឌ ែដលតំរវូេ យមនករេធ្វើេតស្ត    
Viral load (Viral load testing eligibility criteria) 

្រតូវសំុេធ្វើេតស្ត viral load កនុងល័កខខ័ណ្ឌ មួយ កនុងប ្ត ល័កខខ័ណ្ឌ ទំង យ ខងេ្រកមៈ 

 
១   ប ជ័យែផនកគ្លីនិក ចំេពះមនុស េពញវយ័ ែដលទទួលកំពុងករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍្រតូវកំណត់េ យករេកើតេឡើងនូវ្រពឹត្តករណ៍គ្លីនិក មួយ កនុង
ដំ ក់កលទី៣ ឬ ទី៤ េលើកែលងែតជំងឺរេបងសួត េ្រកយពីចប់េផ្តើមពយបលេ យ  
ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ រយៈេពលយ៉ងតិច ៦ែខ ,ឬ   

២   ករថយចុះចំនួនេកសិក CD4 ដល់កំរតិមូល ្ឋ នមុនេពលពយបល ឬ កំរតិេ្រកមេនះ 
េ្រកយពីមនករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បន ៦ែខ េ យពំុមន 
ជំងឺឱកសនិយមេផ ងៗែដលប ្ត លេ យមនករថយចុះចំនួនេកសិក CD4 ឬ  

៣   ករថយចុះចំនួនេកសិក CD4 ដល់កំរតិ ៥០% េ្រប បេធៀបនឹងកំរតិខពស់បំផុតៃនចំនួន 
េកសិក CD4 កនុងេពលកំពុងពយបល េ យពំុមនករបងកេ គននែដលប ្ត លេ យ
មនករថយចុះបេ ្ត ះ សនននូវចំនួនេកសិក CD4 េ្រកយពីមនករពយបលេ យ 
ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ បន៦ែខ, ឬ 

៤   ចំនួនេកសិក CD4 បន្តសថិតេនកំរតិេ្រកម១០០េកសិក/មម៣ េ្រកយពីមនករពយបល  
បន ១២ែខ រចួេហើយ។, ឬ 

៥   ករេធ្វើេតស្ត រជថមី បនទ ប់ពីករេធ្វើេតស្តេលើកមុនែដលបញជ ក់អំពីកំរតិ ច ប់ចំនួនបន 
(detectable viral load), ឬ 

៦   ម នជ្របចំ េរៀង ល់ឆន ំ ែដល្រតូវចប់េផ្តើមេ្រកយពីមនករពយបលេ យ
ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ រយៈេពល ២៤ែខ ។ 

 

មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ នឹងេធ្វើករជូនដំណឹងដល់េស   Pre-

ART/ART េនេពលមនទីរពិេ ធន៍ មនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករចប់េផ្តើមអនុវត្តករេធ្វើេតស្ត  

viral load ជ្របចំ កនុងចំនួនកំណត់ មួយ (លកខណៈវនិិចឆ័យទី៦ សំ ប់ករេធ្វើេតស្ត viral load)។ 

 

៨-៤ េតើ្រតូវប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២ េនេពល ? 

ករសំខន់ គឺ្រតូវចងចំថ ប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត េកើតមុនប ជ័យ្របព័នធភព ុ ំែដល 

េកើតមុនប ជ័យែផនកគ្លីនិក។ មិន្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២េទ ចំេពះអនកជំងឺែដល 

សង ័យថ ប ជ័យៃនករពយបលេហើយមន viral load កនុងកំរតិ undetectable ។ 

អនកផ្តល់េស ែថទំ មិន្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២ េ យពឹងែផ្អកេលើករ 

ប ជ័យ ែបបគ្លីនិកែតមួយមុខេទ េលើកែលងែត អនកជំងឺឈឺធងន់សថិតកនុងដំ ក់កលទី៤ និងមន

ករែណនំពីអនកឯកេទស។ ដូចគន េនះែដរ មិន្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទរបូមន្តពយបលជួរទី២ ចំេពះអនកជំងឺ
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ែដលពយបលប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ំ េ យគម នករពិេ្រគះេយបល់ពីអនកឯកេទសេទ។ 

អនកឯកេទសខ្លះ ចត់ទុកថ ជំងឺសថិតកនុងដំ ក់កលទី២ ដូចជ PPE ជសញញ ដំបូងៃនករ

ប ជ័យៃនករពយបល េហើយែណនំេ យផ្ល ស់ប្តូរករពយបលេ យេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២។ 

អនកផ្តល់េស ែថទំ ចជួប ថ នភព (scenarios) ែដលេកើតមនញឹកញប់ចំនួន ៣ ែដល 

នំេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើករពយបលជួរទី២: 

១ អនកជំងឺែដលប ជ័យែបបគ្លីនិក និងែផនក្របព័នធភព ុ ំ កនុង ថ នភពពំុ ចេធ្វើ     

េតស្ត viral load ។ 

២ អនកជំងឺែដលប ជ័យែបបគ្លីនិក និង/ឬ ែផនក្របព័នធភព ុ ំ ែដលមនលទធផលេតស្ត 

viral load កនុងកំរតិ េលើសពី ៥០០០ copies/មល ឬ 

៣ អនកជំងឺែដលមិនប ជ័យែបបគ្លីនិក ឬ ែផនក្របព័នធភព ុ ំ ែដលមនលទធផលេតស្ត 

viral load កនុងកំរតិេលើសពី ៥០០០ copies/មល េនេពលេធ្វើេតស្ត ម ន រ 

ជថមី។ 

ថ នភពទី១: កនុងេពលមន្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក កនុងដំ ក់កលទី៣ ឬ ទី៤ អនកផ្តល់េស  

ែថទំ្រតូវេធ្វើករសំេរចចិត្តផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២ េយង ម ថ នភពគ្លីនិក និង

្របព័នធភព ុ ំរបស់អនកជំងឺ។  

ថ នភពទី២: ្របសិនេបើអនកជំងឺែដលប ជ័យែបបគ្លីនិក និងែផនក្របព័នធភព ុ ំ េហើយ 

មនលទធផលេតស្ត viral load កនុងកំរតិេលើសពី ៥០០០ copies/មល អនកផ្តល់េស ែថទំ្រតូវផ្ល ស់ 

ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២។ 

ថ នភពទី៣: ចំេពះអនកជំងឺែដលមិនប ជ័យែបបគ្លីនិក ឬ ែផនក្របព័នធភព ុ ំ េហើយ

មនលកខណៈវនិិចឆ័យ ចេធ្វើេតស្ត viral load បនេ្រកយពីបន ទទួលករពយបលេ យឱសថ 

្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍រយៈេពល ២៤ ែខ អនកផ្តល់េស ្រតូវេធ្វើេតស្ត viral load ម នេនរយៈ

េពល ២ែខ េ្រកយពីមនករ្របឹងែ្របងព្រងឹង (boosting) ករពយបលេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀង

ទត់ និងជប់ ប់ មុននឹងផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២។ 

បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើអនកជំងឺប ជ័យែបបគ្លីនិក ឬ ែផនក្របព័នធភព ុ ំ េនេពល មួយកនុង 

កំឡុងេពល ម នេ យករេធ្វើេតស្ត viral load អនកផ្តល់េស ែថទំ ចពិចរ អំពីករផ្ល ស់ 

ប្តូរេទេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២ ភ្ល មេនេពលេតស្ត viral load ផ្តល់លទធផលេតស្ត ថមន 

េមេ គកនុងកំរតិ undetectable េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកឯកេទស។ ករ ម

នែបបគ្លីនិក និងករពយបលបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ េរៀង ល់ែខ មន រៈសំខន់ 

ជ រវន័្ត សំ ប់ករ ម នអនកជំងឺែដលប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្តែដលេកើតេឡើងែតមួយមុខ។ កនុង

ករណីែដលប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត ប ្ត លមកពីមនភព ុ ំៃនវរីសុេទនឹងឱសថ (viral 
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resistance) ថ នភពគ្លីនិករបស់អនកជំងឺ ចធ្ល ក់ចុះយ៉ងឆប់រហ័សមុនេពលេធ្វើេតស្ត viral load 

បនទ ប់។ 

ងទី១៦ សេងខបអំពីជំ ននន ែដលអនកផ្តល់េស ែថទំ្រតូវអនុវត្ត ម កនុងករេធ្វើ   

េតស្ត viral load ជ្របចំ។ បែនថមពីេនះ ឧបសមព័នធទី៤ ផ្តល់ព័ត៌មនដូចគន េនះ កនុងស ្ឋ នជ 

គំនូសបំ្រពញួ សំ ប់ែណនំអនកផ្តល់េស ែថទំកនុងករសំេរចចិត្ត អំពីវធិនករណ៍ែដលពឹងែផ្អក 

េលើលទធផលៃនករេធ្វើេតស្ត viral load។ 

ងទី១៦: ករ យតំៃលភពប ជ័យែផនកវរីសុ ្រស្ត េ យពឹងែផ្អកេលើករ ម ន 
ជ្របចំេលើអនកជំងឺែដលពំុមនេ គសញញ  

Viral Load កនុងប្ល ម  អនុ សន ៍

មិន ចរកេឃើញ 
(Undetectable) 

• េធើ្វេតស្តViral Load រជថមី េនរយៈេពល១២ែខេ្រកយ 

<១000 Copies/មល 
(១,៧ - ៣,០ log) 

• េធើ្វេតស្តViral Load រជថមី េនរយៈេពល៦ែខ េ្រកយ១ 
• យតំៃលករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ 

និងជប់ ប់ និងបេងកើនករផ្តល់្របឹក  

>១,០០០ – ៥,០០០   
Copies /មល 
(៣,០ – ៣,៧ log) 
 

• េធើ្វេតស្តViral Load រជថមី េនរយៈេពល១២ែខេ្រកយ2 

• បេងកើនករផ្តល់្របឹក េដើមបីបេងកើនករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ 

េទៀងទត់ និងជប់ ប់ 

• ្រ វ្រជវរកអន្តរកមមរ ងឱសថ ឬ កំរតិឱសថែដលមិន សម្រសប

• ពិចរ េលើករប្តូរេទរបូមន្តពយបលជួរទី២ ្របសិនេបើលទធ

ផលេតស្តViral Load រជថមី សថិតេនកំរតិពី ១.០០០ ដល់ 

៥.០០០ Copies/មល េហើយមនភស្តុ ង បញជ ក់អំពីករ

ពយបលប ជ័យែផនកគ្លីនិក ឬែផនក្របព័នធភព ុ ំ េហើយកំរតិ

ៃនករេលបថន ំបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ េលើសពី

៩០% េ្រកយពី មនករពិភក ជមួយអនកឯកេទស 

• ប្តូរេទរបូមន្តពយបលជួរទី២ េបើករេធើ្វេតស្តViral Load រជថមី 

ផ្តល់លទធផល > ៥.០០០ Copies/មល ។ 

> ៥០០០ 
Copies/មល      
(>៣,៧log) 

• េធ្វើេតស្ត Viral load រជថមី កនុងរយៈេពល ២ែខេ្រកយ 

• បេងកើនករផ្តល់្របឹក េដើមបីបេងកើនករេលបថន ំេ យបន្រតឹម្រតូវ 

េទៀងទត់ និងជប់ ប់ 

• ្រ វ្រជវរកអន្តរកមមរ ងឱសថ ឬ កំរតិឱសថែដលមិន សម្រសប
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• បនទ ប់មក្រតវូប្តូរេទរបូមន្តពយបលជួរទី២ ្របសិនេបើ  

លទធផលៃនេតស្ត Viral load > ៥០០០ Copies/មល  

េហើយកំរតិៃនករេលបឱសថបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់  

និងជប់ ប់ េលើសពី ៩០% ។ 

១ ្របសិនេបើករេធ្វើេតស្ត Viral load មនលទធផលចេន្ល ះ ៥០ និង ១០០០ copies/មល េហើយពំុមន 

ភស្តុ ងបញជ ក់អំពីប ជ័យែផនក្របព័នធភព ុ ំ ឬ ែផនកគ្លីនិកេទ ្រតូវេធ្វើករសំេរចចិត្តអំពីករប្តូរេទ 

របូមន្តពយបលជួរទី២ េទ ម ថ នភពអនកជំងឺមន ក់ៗ។ ្រតូវពិភក ជមួយអនកឯកេទស។ 

៩ េ ្រតូវចបេ់ផ្តមីេ្របីរបូមន្តពយបលជរួទី២ មយួ? 
 របូមន្តពយបលជួរទី២ ែដលសម្រសបជងេគ (Preferred) ្រស័យេទ មរបូមន្តពយបល

ជួរទី១ សំ ប់អនកជំងឺមន ក់ែដលបនទទួលប ជ័យរចួេហើយ។ េ យមនកង្វះខតកនុងករេធ្វើេតស្ត 

genotype និង phenotype របូមន្តពយបលជួរទី២ មនបំណងបនថយនូវទំរង់ៃនភព ុ ំជន់គន  

(overlapping resistance profiles) ៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ែដល្រតូវបនយកមកេ្របើកនុង 

របូមន្តពយបលជួរទី១ សំ ប់អនកជំងឺ។ េទះបីជ ចមនករផ្ល ស់ប្តូរ ែ្រប្របួលែហ ន (mutations) 

ប់ នក៏េ យ មនែត mutations ចំបងៗ/សំខន់ៗខ្លះែដលជមូល ្ឋ នកនុងករសំេរចចិត្ត អំពី 

របូមន្តពយបលជួរទី២ ដូចជៈ 

• mutations K103N, Y181 I/C/V, និង V106 A/M បនទ ប់ពីករេ្របើឱសថ ARV ្រកុម 

NNRTIs 

• mutations ទក់ទងនឹង Thymidine analogue េ្រកយពីករេ្របើឱសថ d4T និង AZT, 

និង 

• mutation K65R បនទ ប់ពីករេ្របើឱសថ TDF, ABC, និង ddI (និង d4T សំ ប់ 

្របេទសកមពុជ)។ 

ភព ុ ំេទនឹងឱសថេនកនុង្រកុម NNRTI េកើតមនញឹកញប់ជងេគ កនុងប ជ័យៃនរបូមន្ត
ពយបលជួរទី១។ េហតុេនះេហើយេទើបេធ្វើេ យរបូមន្តពយបលជួរទី២ ទំងអស់ ្រតូវពឹងែផ្អកេលើ 
របូមន្ត ែដល boosted PI (LPV/RTV)។ 

TDF + 3TC េនែតជឱសថ្រកុម NRTIs ែដល្រតូវយកមកេ្របើល្អជងេគ េនកនុងរបូមន្ត 
ពយបលជួរទី២ េន្របេទសកមពុជេយើង។ អនកជំងឺ ចេ្របើឱសថ TDF បន េបើគត់ពំុធ្ល ប់មនជំងឺ
តំរងេនមពីមុនមក េហើយ glomerular filtration rate (GFR) មនកំរតិេលើសពី៣០។ កំរតិដូស TDF 
្រតូវកំណត់េ យពឹងែផ្អកេលើមុខងរេ្រចះមូល ្ឋ ន របស់តំរងេនម (៣០០ម្រក កនុង១ៃថង ្របសិនេបើ 
GFR > ៥០ម.ល/នទី េហើយ៣០០ម្រក េរៀង ល់ ២ៃថងម្តង ្របសិនេបើ GFR មនកំរតិចេន្ល ះ ៣០ 
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និង ៤៩ ម.ល/នទី)។ ្របសិនេបើអនកជំងឺពំុ ចេ្របើ TDF បនេ យ រមនបញ្ហ ទក់ទងនឹង
មុខងរេ្រចះៃនទំរងេនម ABC គឺជជំេរ ើសថមីែដល្រតូវយកមកេ្របើ។  

ងខងេ្រកមេនះ សេងខបអំពីរបូមន្តពយបលជួរទី២ េយងេទ មរបូមន្តពយបល 
ជួរទី ១ ែដលទទួលប ជ័យរចួេហើយៈ  

ងទី១៧: របូមន្តពយបលស្តង់ េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ជួរទី២* 

របូមន្តពយបលែដល្រតូវ បនែណនំ 
េ យេ្របើ    (Recommended Regimen) 

TDF+3TC+LPV/RTV** 

ជំេរ ើសរបូមន្តពយបលេផ ងេទៀត    
(Alternative Regimen) 

       ABC+3TC + LPV/RTV*** 

* ចំេពះអនកជំងឺែដលកំពុងេ្របើឱសថ rifampicin សំ ប់ពយបលជំងឺរេបង ្រតូវបេងកើនកំរតិដូសPI 

ដល់កំរតិ LPV៤០០ម្រក/RTV ៤០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង មរយៈករផ្តល់ឱសថ RTV ១០០ម្រក ចំនួន 

៣្រគប់ សំ ប់កំរតិដូស (dose)និមួយៗ។ ្របសិនេបើគម ន RTV ១០០ម្រក ្រគប់ ែត១មុខេទ ្រតូវបេងកើន

កំរតិដូស LPV/RTV ២ដង រហូតដល់កំរតិ LPV ៨០០ម្រក /RTV ២០០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង។ ករបេងកើន 

កំរតិដូសឱសថេនះ ្រតូវបន្តរហូតដល់២សប្ត ហ៍ េ្រកយពីបញច ប់ករពយបលជំងឺរេបងេ យ rifampicin ។ 

** របូមន្ត Cockcroft-Gault: GFR = (១៤០- យុ) x (ទំងន់ជគ្រក) x(០.៨៥ ្របសិនេបើជ្រស្តី)/(៧២ x 

creatinine ជ ម្រក/មល) ។  កំរតិដូស TDF សំ ប់ GFR > ៥០ មល/នទី គឺ ៣០០ម្រក ១ដងកនុង១ៃថង េហើយ

សំ ប់ GFR ៣០-៤៩ មល/នទី គឺ ៣០០ម្រក េរៀង ល់ ៤៨េម៉ង។ ្របសិនេបើ GFR < ៣០ 

្រតូវេ្របើជំេរ ើសរបូមន្តពយបលេផ ងេទៀត (alternative regimen)។ 

*** Atazavavir/Ritonavir (ATV/RTV) គឺជ PI ែដលេគចូលចិត្តេ្របើ សំ ប់ជំនួស LPV/r 

េនកនុងរបូមន្តពយបលជួរទី២។ ឱសថ ATV/r គឺជឱសថែដលអនកជំងឺ ច្រទំ្រទបនល្អ និងមន្របសិទធិភព

ដូចឱសថ LPV/r ។ ឱសថ ATV (៣០០ម្រក) ឱសថ RTV  ែដលធន់នឹងកំេ  (១០០ម្រក) និងឱសថ ATV/r 

បញចូ លគន  (៣០០ម្រក/១០០ម្រក) នឹងមនេ្របើេនកមពុជ េនឆន ំ ២០១២។ 

១០ េ ្រតូវេធ្វដីចូេម្តចេនេពលមនករពយបលប ជយ័ៃនរបូមន្តពយបល 

ជរួទី២? 
 ្របេទសកមពុជ ពំុទន់មនរបូមន្តពយបលជួរទី៣ េទ នេពលបចចុបបននេនះ។ មជឈមណ្ឌ ល

ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ នឹងបន្តេធ្វើករ ម នកំរតិៃនករេកើតភព ុ ំ 

កនុងចំេ មអនកជំងឺេអដស៍ែដលេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី២។ 

 រហូតដល់េពលេនះ ករ្របេសើរបំផុតគឺ្រតូវបន្តករពយបលេ យេ្របើរបូមន្តពយបល 

ជួរទី២។ អនកផ្តល់េស ែថទំទំងអស់ ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកជំនញ េនេពលប ជ័យ 

ៃនរបូមន្តពយបលជួរទី២ ពីេ្រពះ ចមនជំេរ ើសរបូមន្តពយបលេផ ងៗេទៀត ែដលមនឱសថARV 

ែដលមន្របសិទិធភពល្អជងកនុងករសំ ប់េមេ គេអដស៍។ 
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១១ ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស ៍កនងុ ថ នភពពិេសស 

 ១១-១ អនកជំងឺេអដស៍េពញវយ័ែដលធ្ល ប់េ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  

 ករចប់េផ្តើមពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ សំ ប់អនកជំងឺែដល “មនបទ

ពិេ ធន៍” (ធ្ល ប់) កនុងករេ្របើឱសថេនះពីមុនមកមនភពសមុគ ម ញ េហើយ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមន

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រគូេពទយឯកេទស ែដលមនបទពិេ ធន៍ ស្តីពីករពយបលេ យ      

ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍។ 

 ករេ្របើឱសថ ARV សម្រសប ែដលមន្របសិទិធភព ៣មុខបូកបញចូ លគន  កនុងរយៈេពល 

មួយនិងករបញឈប់ឱសថទំងអស់ កនុងេពលជមួយគន មិនប ្ត លេ យមនករ្របឈមមុខនឹង

េ្រគះថន ក់ៃនករេកើតេឡើងនូវភព ុ ំេទ។ ្រតូវ យតំៃលថ េតើ្រតូវផ្តល់ករពយបលេ យឱសថ 

ARV េហើយេបើចំបច់ ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបល រជថមី េ យេ្របើរបូមន្តឱសថបូកបញចូ លគន  

ែដលសម្រសប។ ្រតូវេ្របើរបូមន្តពយបលេដើម ្របសិនេបើរបូមន្តពយបលេនះមនភពសម្រសប 

េហើយអនកជំងឺ ច្រទំ្រទបន និងេ្របើឱសថទំងេនះ បន្រតឹម្រតូវ ពីេពលមុនមក។ 

 ្របសិនេបើអនកជំងឺបនេ្របើករពយបលែដលមនបញចូ លឱសថ NNRTI ១មុខ េលើសពី ២ 

សប្ត ហ៍ មុនេពលចប់េផ្តើមពយបល ជថីម អនកផ្តល់េស ្រតូវអនុវត្តវធីិ Leading Dosing េនេពល 

ចប់េផ្តើមេ្របើរបូមន្តពយបលែដលមន NVP (សូម ន ងទី៨)។ 

 ចំេពះអនកជំងឺែដលេ្របើឱសថ NRTI ១ ឬ ២មុខ សំ ប់រយៈេពលតិចជង ២-៣ែខ ្រតូវប្តូរ

េទឱសថ ARV ៣មុខ ែដលមន្របសិទិធភព។ 

 អនកជំងឺែដលបនេ្របើឱសថ NRTI ១ ឬ ២មុខ សំ ប់រយៈេពលេលើសពី ២-៣ែខ មនករ

្របឈមមុខខ្ល ំងនឹងករេកើតមន strains េមេ គេអដស៍ ែដល ុ ំនឹងឱសថទំងេនះ។ ករ្រគប់

្រគងែថទំអនកជំងឺកនុង្រកមុេនះមនភគសមុគ ម ញ។ វធីិមយ៉ង គឺ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលេ យ 

េ្របើរបូមន្តពយបលស្តង់ រជួរទី១។ ្របសិនេបើករពយបលទទួលប ជ័យ របូមន្តពយបលែដល

មន្របសិទិធភពបំផុតេនះ គឺរបូមន្តពយបលែដលមនបញចូ លឱសថកនុង្រកុម PI ែដលមនឱសថ

កនុង្រកុម NRTI ១មុខេផ ងពីមុន។ 

 ករ្រគប់្រគងែថទំអនកជំងឺែដលបនេ្របើរបូមន្តពយបលេ យឱសថ ARV មិនសម្រសប 

េផ ងៗេទៀត ្រតូវកំណត់េទ ម ថ នភពអនកជំងឺមន ក់ៗ េ យេយងេទ ម្របវតិ្តៃនករពយបល 

េលើកមុន។ ្របសិនេបើមិនដឹងអំពី្របវតិ្តេនះេទ ចេ្របើរបូមន្តពយបលជួរទី១ េ យមនករ ម

នយ៉ងម៉ត់ចត់ េលើប ជ័យៃនករពយបល។ 

 ១១-២ ្រស្តផីទុកេមេ គេអដស៍ែដលសថតិកនុងវយ័ែដល ចមនគភ៌ 

 េស ពនយកំេណើ តគឺជែផនក រវន្ត័ៃនកញច ប់សកមមភព បងក រនិងែថទំៃនអន្ត គមន៍បងក រ

ករចំលងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន។ ករបងក រភពមនគភ៌ ែដលមិនបនេ្រគងទុក               

(unwanted pregnancies) កនុងចំេ ម្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ចកត់បនថយមរណភពម  និង 
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ទរក េហើយជពិេសស គឺសំ ប់្រស្តីែដលមនករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ខពស់ គឺ ចកត់បនថយ 

ករណីឆ្លងេមេ គេអដស៍ថមីៗ ែដលេកើតេឡើង មរយៈករចំលងពីម្ត យេទទរក (vertical transmi- 

ssion) ។ ្របសិនេបើេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យបន្រតឹម្រតូវ និងេទៀងទត់ គឺ ចបងក រភពមនគភ៌ 

និងជំងឺឆ្លងនន រមួបញចូ លទំងជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ជំងឺកមេ គ និងេមេ គេអដស៍ ផងែដរ។ 

្រតូវជំរញុករបងក រ េ យេ្របើមេធយបយបងក រ ពីរកនុងេពលែត១ (dual protection) មនន័យថ 

ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យជមួយវធីិពនយកំេណើ តទំេនើបមួយេទៀត កនុងបំណងបងក រករឆ្លងេ គ 

និងភពមនគភ៌។ 

 ្រតូវបញចូ ន្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមិនមនបំណងចង់មនគភ៌ េទកន់េស ពនយ

កំេណើ ត េហើយផ្តល់្របឹក ្រស្តីអំពីករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ និង រ្របេយជន៍ៃនមេធយបយ 

ពនយកំេណើ តទំេនើប េហើយ្រតូវជួយ្រស្តីទំងេនះ េ យេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសមេធយយបយ ែដលពឹង

ែផ្អកេលើករផ្តល់ព័ត៌មនចបស់ ស់ (informed choice) ។ េ្រកពីេ្រ មអនម័យ មនថន ំ្រគប់ 

សំ ប់ពនយកំេណើ ត (pills) និងថន ំចក់ progestogen សំ ប់េ្របើេន មេស  Pre-ART/ART 

ែដលអនុញញ តេ យ្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ចទទួលយកេស ពនយកំេណើ តបនងយ្រសួល

ជងមុន។ 

 ្រតូវផ្តល់ជូនដល់្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ែដលមនៃផទេពះ េ យពំុបនេ្រគងទុកនូវព័ត៌មន 

ពិត និងករ្របឹក ្របកបេ យក្តី ណិត រមួទំងព័ត៌មន ស្តីអំពីទីកែន្លង និងេពលេវ ែដល ច 

បញឈប់គភ៌េ យ្រសបចបប់និង្របកបេ យសុវតថិភព េហើយ្រតូវបញចូ ន្រស្តីទំងេនះ េទកន់មនទីរ 

េពទយបែង្អក ឬ មណ្ឌ លែថទំែដលមនករអនុញញ តិេ យផ្តល់េស ពន្លូតែដលមនសុវតថិភព និង 

មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ (សូម នេគលករណ៍ែណនំជតិសំ ប់បងក រករចំលងេមេ គ     

េអដស៍ពីម្ត យេទកូន ឆន ំ ២០១០)។ 

 ចំេពះ្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលេ្របើថន ំ្រគប់ពនយកំេណើ ត អនកជំងឺ និងអនកផ្តល់េស

ែថទំ្រតូវដឹងថ ឱសថ NVP និង PI េសទើរែតទំងអស់ េធ្វើេ យកំរតិឱសថពនយកំេណើ តេន

កនុងឈមចុះទប ជេហតុតំរវូេ យេ្របើជំេរ ើសពនយកំេណើ តេផ ងៗ បែនថមេទៀត (ឧទហរណ៍ 

េ្រ មអនម័យ)។ អន្តរកមមរ ងឱសថ EFV និងករបងក រភពមនគភ៌េ យេ្របើអ័រមូ៉ន ឬ 

រ ងឱសថ ARV និងករបងក រភពមនគភ៌េ យេ្របើករចក់អ័មូ៉ន េនពំុទន់ដឹងចបស់េនេឡើយ។ 

្រតូវេ្របើវធីិបងក រភពមនគភ៌បែនថម េផ ងៗេទៀតេនកនុង ថ នភពទំងេនះ។ 

 ្រស្តីផទុកេមេ គេអដស៍ ្រតូវទទួល គ ល់អំពី រៈសំខន់ៃនករ ម នពិនិតយសុខភព និង

េ គ្រស្តីជ្របចំ។ អ្រ ៃនករេកើតជំងឺសិរមន់ (genital warts), cervical dysplasia, និង invasive 

cervical carcinoma (ម រកីមត់សបូន) មនករេកើនេឡើងខពស់ កនុងចំេ ម្រស្តីផទុកេមេ គ       

េអដស៍។ 
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 ១១-៣ េកមងជំទង់ (Adolescents) 

 េគលករណ៍ែណនំេនះ ចយកមកេ្របើ្របស់ សំ ប់ករ្រគប់្រគង ែថទំនិងពយបល 

េកមងជំទង់ ែដលមន យុចប់ពី១៤ឆន ំ េឡើងេទ ែដលមនករវវិត្តន៍ជិតដល់ដំ ក់កលេពញ 

វយ័ ែផនកផ្លូវេភទ (sexual maturity) (ដំ ក់កលទី IV ឬ េទ V ៃនចំ ត់ថន ក់ Tanner)។ 

សំ ប់ព័ត៌មន ស្តីពីករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ សំ ប់េកមងជំទង់ យុ

តិចជង១៤ ឆន ំ ឬ េកមងជំទង់ែដលមិនទន់ឈនដល់ដំ ក់កលេពញវយ័ ែផនកផ្លូវេភទ (ដំ ក់

កលទី I, II, ឬ III ៃនចំ ត់ថន ក់ Tanner) សូមពិនិតយេគលករណ៍ែណនំជតិ ស្តីពីករពយបល

េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍សំ ប់កុមរ ែដលេទើបនឹងបនែកសំរលួថមី នឆន ំ ២០១១

េនះ។ 

 េនដំ ក់កលជំទង់ កុមរែដលមនសុខភពល្អទទួលនូវកររកីលូត ស់ែផនក ងកយ 

ចិត្ត ្រស្ត និងផ្លូវេភទ េហើយឈនដល់ភពេពញវយ័។ កុមរែដលឆ្លងេមេ គេអដស៍ ពីម្ត យ

ជេ្រចើននក់េនកនុង្របេទសកមពុជ បនឈនដល់វយ័ យុជំទង់។ ្រតូវទទួល គ ល់ផងែដរ េកមង

ជំទង់ខ្លះឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ យ រករ្រប្រពឹត្តរបស់មនុស េពញវយ័ រមួមនកររមួេភទ និង

ករចក់េ្រគ ងេញ ន។ កុមរជំទង់ែដលឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេហើយ ែដល្រតូវបនរកេឃើញ

េន យុតិច មនករវវិត្តន៍គ្លីនិក និង្របវត្តិៃនករពយបលខុសពីកុមរែដលឆ្លងេមេ គេអដស៍េន 

េពលឈនដល់វយ័ជំទង់ (teenager)។ 

 ្រតូវយកចិត្តទុក ក់សំខន់បំផុតេនេពលេ្របើឱសថកនុង្រកមុ NNRTI េលើកុមរជំីទង់ៈ 

• េ យ EFV ចប ្ត លេ យពុលដល់ទរកកនុងៃផទែដលកំពុងលូត ស់ 

(growing fetus) មិន្រតូវេ្របើឱសថេនះសំ ប់កុមរជំីទង់ ែដលមនករ្របឈមនឹង

ភព ចមនគភ៌ (មនន័យថ មនសកមមភពផ្លូវេភទ េហើយមិនេ្របើមេធយយ

បយបងក រភពមនគភ៌) ឬ ែដលកំពុងសថិតេនកនុង្រតីមសទី១ៃនគភ៌េទ។ 

• ភពពុលេថ្លើមែស្តងេចញជេ គសញញ  ឬ ករេចញកនទួលេលើែសបកធងន់ធងរែដល 

ទកទង់នឹងករេ្របើ NVP ចងយនឹងេកើតេឡើងចំេពះេកមង្រសីជំទង់ែដលមន 

ចំនួនេកសិក CD4 ខពស់ ( > ២៥០េកសិក/មម៣ ) ែដលពំុធ្ល ប់បនទទួលករ

ពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ េទះបីជេ គសញញ ទំងេនះ ពំុសូវ

ជួប្របទះក្តី។ ដូេចនះ ្រតូវេ្របើ NVP ជឱសថសំ ប់របូមន្តពយបលជួរទី១ េ យ្របុង

្របយ័តនសំ ប់កុមរជំីទង់ែដលមនចំនួនេកសិក CD4 េនចេន្ល ះ ២៥០ និង ៣៥០ 

េកសិក/មម៣ ។ 

ករេ្របើឱសថេ យបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់ កនុងរយៈេពលយូរអែង្វង 

ជួបករលំបកសំ ប់េកមងជំទង់។ មូលេហតុៃនឧបសគគេនះ រមួមនដំេណើ រជីវតិ/រេបៀបរស់េនមិន

េរៀបរយពិត្របកដ (unstructured lifestyle) កង្វះករគំ្រទែផនកសងគម ករមិនដឹងអំពី ថ នភពផទុក
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េមេ គេអដស៍របស់ខ្លួន ករបដិេសធ ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ខ្លួន និងករមក់ងយ 

(stigma) ។ របូមន្តពយបលែដលមនលកខណៈ មញញ ចជួយបេងកើនករពយបល្រតឹម្រតូវ 

េទៀងទត់ និងជប់ ប់ បនដល់កំរតិខពស់បំផុត។ េលើសពីេនះេទៀត ករ្របប់េ យកុមរ

ជំទង់ដឹង (disclosure) អំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ពួកេគ ជញឹកញប់ ចជួយេ យ

េគទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍បនកន់ែត្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង

ជប់ ប់ េទះបីជករ្របប់េនះ ជួបនឹងករលំបកក្តី។ េ យេហតុេនះេហើយ ្របករសំខន់គឺ 

្រតូវធនេ យេកមងជំទង់ៈ 

១ ដឹងអំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ខ្លួន 

២ ទទួលបនករអប់រអំំពី ថ នភពជំងឺ ករពយបល និង រៈសំខន់ៃនករែថទំ 

និងករពយបលេ យឱសថ ARV បន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់។ 

៣ មនទំនុកចិត្ត េលើសមតថភពកនុងករពិភក អំពីបញ្ហ េអដស៍ជមួយអនកដៃទែដល

ចង់ដឹងអំពី ថ នភពជំងឺរបស់ពួកេគ និង 

៤ ្រតូវមន្របព័នធផ្តល់ករគំ្រទរងឹមំ េដើមបីេ យពួកេគ ចដឹងអំពីកែន្លងែដល្រតូវ 

ទទួលករជួយគំ្រទ និងទទួលដំបូនម ននន េនេពលចំបច់។ 

ករផ្តល់្របឹក  ស្តពីីករបងក រជវជិជមន ផ្តល់ជូនដល់េកមងជំទង់នូវចំេណះដឹង និងជំនញ   

សំ ប់បងក រខ្លួនេគ និងៃដគូរមួេភទរបស់ពួកេគពីករឆ្លង ឬ ករឆ្លង ជថមីេឡើងវញិ នូវជំងឺកមេ គ 

និងេមេ គេអដស៍។ អនកផ្តល់្របឹក  និង្រគូេពទយែផនកកុមរ្រតូវផ្តល់្របឹក  ស្តីពីករបងក រជវជិជមន

ជូនដល់កុមរជំទង់ែដលផទុកេមេ គេអដស៍ ល់េពលែដលេគមកទទួលករពិនិតយសុខភព ឬក៏

ចញឹកញប់ជងេនះ ្របសិនេបើចំបច់។ ខ្លឹម រៃនករផ្តល់្របឹក ែ្រប្របួលេទ ម តំរវូករ

របស់បុគគលមន ក់ៗ។ ជទូេទ អនកផ្តល់្របឹក  ្រតូវពិភក ជមួយកុមរជំទង់ អំពីបញ្ហ ដូចខង   

េ្រកមៈ 

• មេធយបយចំលងេមេ គេអដស៍ 

• ករពនយេពលៃនសកមមភពផ្លូវេភទ 

• សុវតិថភព/ករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនសកមមភពផ្លូវេភទនន 

• ជំនញស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទង និងករចរច អំពីកររមួេភទែដលមិនសូវមន

េ្រគះថន ក់ រមួបញចូ លទំងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ 

• បញ្ហ ស្តីពីករ្របប់េ យៃដគូដឹងអំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ខ្លួន និង 

• េមេ គេអដស៍ និងភពមនគភ៌ មិន មបំណង (unintended pregnancies) ។ 
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 ១១-៤ ករបងក រករចំលងេ្រកយពីមនករប៉ះពល់នឹងេមេ គេអដស៍            
(Post-exposure Prophylaxis) 

ករផ្តល់បរយិកសបំេរ ើករងរែដលមនសុវតថិភព សំ ប់បុគគលិកសុខភិបល គឺជសិទធិ 

មូល ្ឋ ន និងក ្ត ជ រវន័្ត សំ ប់ធនេ យ្របព័នធែថទំសុខភពមនដំេណើ រករល្អ។ េដើមបី 

កត់បនថយករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនផលប៉ះពល់ជំងឺឆ្លងនន គឺ្រតូវអនុវត្តវធិន ករណ៍

បងក រជសកល (universal precautions) េន មេស ែថទំសុខភព ដូចមនពិពណ៌នេនកនុង

េគលករណ៍ែណនំជតិ ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យកលពីែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០០២ កន្លងេទ។ េទះ

បីជមនករអនុវត្តន៍វធិនករណ៍បងក រជសកលក៏េ យ ក៏េ្រគះថន ក់ៃនករមុតមជុល និងេ្រគះ

ថន ក់ែដលប ្ត លមកពីករប៉ះពល់នឹងេមេ គ េនែត ចេកើតេឡើងែដរ។ បុគគលិកសុខភិបល 

ែដលផ្តល់ករែថទំ និងពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលមនករប៉ះពល់នឹងេមេ គ ែដលមន

េ្រគះថន ក់ ច្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់នឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍។ ករពយបលេ យឱសថ 

ARV េ្រកយពីមនករប៉ះពល់េមេ គេអដស៍ ចកត់បនថយេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លងេមេ គេនះ។ 

េនេពលមនេ្រគះថន ក់េកើតេឡើង សូមពិនិតយ និងអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនំ ជតិស្តពីីករ

្រគប់្រគងែថទំបុគគលិកសុខភិបល ែដលបនប៉ះពល់នឹងេមេ គេអដស៍ េនេពលបំេពញករងរ 

(ឯក រេបះពុមពឆន  ំ២០០៦)។ 

ជទូេទ ករ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ្រកយពីមនករប៉ះពល់ 

េមេ គ េនេពលកំពុងបំេពញករងរ មនកំរតិ្របែហល ០.៣% េ្រកយពីមនករប៉ះពល់ មករ 

មុតែសបក (percutaneous exposure), ០.០៩% េ្រកយពីមនករប៉ះពល់ភន សេសើម និងតិចជង 

០.០៩% សំ ប់ប៉ះពល់ែសបក ែដលពំុមន ច់រ ត់ ឬ មនដំេប (intact skin)។ ករប៉ះពល់វតថុ 

វកនុង ងកយដូចខងេ្រកម មនករ្របឈមមុខនឹងករឆ្លងកនុងកំរតិតិចតួច េទះបីជករ្របឈម 

មុខនឹងេ្រគះថន ក់េនះ មនកំរតិទបខ្ល ំង េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករប៉ះពល់ឈមក្តីៈ វតថុ វៃនខួរ 

កបល និងឆ្អឹងខនង, វតថុ វេនសន្ល ក់ឆ្អឹង, វតថុ វេ្រ មសួត, េ្រ មេពះ, េបះដូង និងទឹកេភ្ល ះ។ 

ករប៉ះពល់ទឹកកម និងវតថុ វបេញចញេ យទ្វ រមស ពំុែមនជមូលេហតុៃនករឆ្លងពីអនកជំងឺេទ 

អនកផ្តល់េស ែថទំេទ េនេពលបំេពញករងរែថទំ េទះបីជវតថុ វទំងេនះ ប ្ត លេ យមន 

ករឆ្លង មរយៈកររមួេភទក៏េ យ។ ករប៉ះពល់វតថុ វដូចខងេ្រកម ពំុប ្ត លេ យមនករ 

្របឈមមុខនឹងករឆ្លងេទកន់បុគគលិកសុខភិបល ែដលបនប៉ះពល់ េទ េលើកែលងែត វតថុ វ 

ទំងេនះ មនឈម ែដលេមើលេឃើញនឹងែភនក (gross blood): មក, ទឹកសំេបរ, ទឹកមត់, 

កំ ក, េញើស, ទឹកេនម និងកំអួត។ 

“ ករប៉ពល់” (exposure) ្រតូវបនកំណត់េ យ េ្រគះថន ក់ (injury) ែដលេធ្វើេ យ ច់

ែសបក ឬករប៉ះពល់ផទ ល់រ ងភន សេសើម ឬ ែសបកែដលពំុមន ច់រ ត់ ឬមនដំេបជមួយ
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ឈម, ជលិក ឬ វតថុ វៃន ងកយេផ ងៗេទៀត ែដល ចបងកេ យមនករចំលងេមេ គខ្ល ំង។ 

បែនថមពីជំ នទំង៣ ដូចខងេ្រកមេនះ គំនូញបំ្រពញួែដលែណនំអំពីជំ នននែដល្រតូវ  

អនុវត្តេ្រកយពីមនករប៉ះពល់ មនពណ៌នកនុងឧបសមព័នធទី៣។ 

• ជំ នទី១: ករ្រគប់្រគងែថទំដំេប ករផ្តល់្របឹក  និង យតំៃលដំបូង 

េ្រកយពីមនរបយករណ៍ អំពីករប៉ះពល់វតថុ វកនុង ងកយែដល ចមនេ្រគះថន ក់ឆ្លង 

េមេ គខពស់ េ យបុគគលិកសុខភិបលមក ្រតូវ ងសំ តកែន្លងមុត ឬ ប៉ះពល់េនះ េ យ

េ្របើ បូ៊ និងទឹកកនុងរយៈេពល ៣នទី។ ្រតូវបញ់ទឹក ង ភន សេសើម រយៈេពល ១០នទី។ 

ករេ្របើទឹកម៉សីុនសំ ប់ ងសំ ត ជករសម្រសប េហើយមិន្រតូវពនយករ ងសំ តេ យ

រងចំរកទឹកែដលសំ ប់េមេ គ ឬ េសរ ៉មូៃ្របេទ។ 

្របសិនេបើពំុដឹងអំពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់អនកជំងឺ ្រតូវផ្តល់្របឹក ដល់អនកជំងឺ 

ែដលជ្របភពៃនករចំលង (source patient) អំពីករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េ យបន

ឆប់រហ័សបំផុត េទ មលទធភពែដល ចេធ្វើបន។ ករផ្តល់្របឹក ្រតូវផ្តល់ជូនកនុង ថ នភព

រក ករសំងត់ េហើយ្រតូវេគរពសិទធិផ្លូវចបប់របស់អនកជំងឺកនុងករបដិេសធករេធ្វើេតស្ត។ ្របសិន

េបើអនកជំងឺមិនបដិេសធករេធ្វើេតស្តឈមេនកែន្លងេកើតេហតុេនះ ឬ ្របសិនេបើ ពំុ ចកំណត់រក

អនកជំងឺែដលជ្របភពៃនករចំលង (source patient) បនេទេនះ ្រតូវេ្របើ្របស់ព័ត៌មនអំពីក ្ត

្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករចំលងេមេ គរបស់អនកជំងឺ ឬ របស់សហគមន៍របស់គត់េនេពល

េកើតមនករប៉ះពល់ េដើមបី យតំៃលលទធភពៃនករឆ្លងពីអនកជំងឺេមេ គេអដស៍។ ្របសិនេបើ 

អនកជំងឺសំេរចេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ េន មមណ្ឌ លេធ្វើេតស្តឈមេ យសម័្រគចិត្តនិង

រក ករសំងត់ មួយ មិន្រតូវពនយេពលេធ្វើករសំេរចចិត្តពយបលបុគគលិកសុខភិបល ែដល

មនករប៉ះពល់េមេ គេអដស៍េទ។ ្រតូវចប់េផ្តើមករពយបលកនុងកំឡុងេពល ៤េម៉ង េ្រកយ

ពីមនករប៉ះពល់េទ មលទធភព ែដល ចេធ្វើេទបន េហើយមិន្រតូវពនយេពលពយបលហួសពី 

៧២េម៉ងេទ។ ចបញឈប់ករពយបលបន បនទ ប់ពីបនចប់េផ្តើមេហើយ ្របសិនេបើបនទទួល

លទធផលបញជ ក់ថ អនកជំងឺពំុមនផទុកេមេ គេអដស៍េទ។ ្របសិនេបើអនកជំងឺផទុកេមេ គេអដស៍ 

្រតូវកំណត់ដំ ក់កលៃនជំងឺ និង្របវត្តិេ្របើឱសថ ARV ពីអតីតកល និងនេពលបចចុបបនន។ 

្របសិនេបើអនកជំងឺធ្ល ប់បនទទួលករពយបលេ យឱសថ ARV រចួេហើយ (highly treatment 

experienced) េហើយ ចេ យមនករកេកើតេមេ គែដលមនភព ុ ំ, ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ជ

មួយអនកជំនញទក់ទងនឹងជំេរ ើសរបូមន្តពយបលសំ ប់ករបងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ្រកយ

ពីមនេ្រគះថន ក់េពលបំេពញករងរែថទំ (PEP) ។ ក៏បុ៉ែន្ត មិន្រតូវពនយេពលករពយបលេទ។ 

្របសិនេបើ ពំុ ចសំុេយបល់ពី្រគូេពទយជំនញបនភ្ល មេទេនះ ្រតូវចប់េផ្តើមេធ្វើករពយបល

ស្តង រ េហើយេធ្វើករប្តូររបូមន្តពយបល េ្រកយពីមនករែណនំពីអនកជំនញ។ 
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ករ យតំៃលបុគគលិកសុខភិបល ែដលបនប៉ះពល់េមេ គេអដស៍ក៏្រតូវេធ្វើកនុង ថ នភព

រក ករសំងត់ផងែដរ។ ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យជក់ ក់ (work up) ្រតូវេធ្វើ មករេធ្វើេតស្តរកេមេ គ 

េអដស៍។ ្របសិនេបើបុគគលិកសុខភិបល សំេរចថេទេធ្វើេតស្តេនមណ្ឌ លេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គ

េអដស៍េ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករសំងត់ មួយ ្រតូវេគរព មករសំេរចចិត្តេនះ េហើយ

មិន្រតូវពនយេពលៃនករពយបលេទ។ ្របសិនេបើបុគគលិកសុខភិបល មនលទធផលេតស្ត

មូល ្ឋ នវជិជមន ្រតូវបញឈប់ករពយបល េហើយបញជូ នគត់េទេស ែថទំ និងពយបលជំងឺ

េអដស៍។ 

្រតូវ យតំៃលស ្ឋ ន (nature) ៃនករប៉ះពល់ផងែដរ។ បុគគលិកសុខភិបលែដលមន 

ករប៉ះពល់ ដូចបនពិពណ៌នលំអិត េនកនុងគំនូសបំ្រពួញ ្រតូវទទួលករបងក រករឆ្លងេមេ គ     

េអដស៍ េ្រកយពីមនករប៉ះពល់េមេ គ (PEP)។ បុគគលិកែដលមនករប៉ះពល់កំរតិ្រ ល្រតូវ 

ទទួលករគំ្រទេលើកទឹកចិត្ត ថករប៉ះពល់េនះ មនកំរតិតិចតួច េហើយពំុតំរវូេ យមនករ

ពយបលេទ។ 

• ជំ នទី២: ករពយបល និងករ ម ន 

េនេពលមនករសំេរចចិត្តថ ្រតូវពយបលគឺ ្រតូវចប់េផ្តើមផ្តល់ករពយបលេ យបន

ឆប់រហ័សបំផុត េហើយ្រតូវេចៀស ងករយឺតយ៉វែដលប ្ត លមកពីករបំេពញែបបបទរដ្ឋបល។ 

ចេធ្វើករបំេពញែបបបទរដ្ឋបលេ្រកយពីមនករផ្តល់ឱសថ១កំរតិដូសដំបូងរចួ។ របូមន្តឱសថ 

ពយបលែដល្រតូវផ្តល់េ យេ យមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ 

រមួមនឱសថពីរមុខបញចូ លគន  គឺ Zidovudine ៣០០ម្រក បូកនឹង Lamivudine ១៥០ម្រក ែដល

្រតូវេលបេរៀង ល់ ១២េម៉ងម្តង សំ ប់រយៈេពល ២៨ៃថង។ 

្រតូវផ្តល់ឱសថដំបូង សំ ប់រយៈេពល ៤ៃថង េហើយ្រតូវេធ្វើករ ត់ជួបកនុងរយៈេពល៣-៤ៃថង 

េ្រកយមក ែដលេនេពលេនះ មនករពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវ ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍របស់ 

អនកជំងឺ និងបុគគលិកសុខភិបល ្របសិនេបើ ពំុទន់ដឹងចបស់អំពីព័ត៌មនេនះ េហើយនឹងមនករ 

ពិភក អំពីបញ្ហ ផលប៉ះពល់ៃនឱសថ និងកំរតិៃនករពយបលេ យ្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និង

ជប់ ប់។ ្របសិនេបើ បុគគលិកសុខភិបលមិន ច្រទំ្រទនឹងឱសថ Zidovudine េហើយតំរវូេ យ

មនករេ្របើជំេរ ើសរបូមន្តពយបលេផ ង ្រតូវេ្របើ Stavudine ៣០ម្រក ជំនួស Zidovudine បូកផ ំនឹង 

Lamivudine ១៥០ម្រក ២ដងកនុង១ៃថង សំ ប់រយៈេពល ២៨ៃថង។ ្រតូវែណនំេ យមនករមក 

ពិនិតយ ម ន កនុងរយៈេពល ១០-១២ៃថងេ្រកយមក េដើមបីពិភក អំពីករលំបកកនុងករេ្របើ

របូមន្តពយបល និងធនេ យមនករពយបលបន្រតឹម្រតូវ េទៀងទត់ និងជប់ ប់។ កនុងករណី

ែដលដឹងថ មនករប៉ះពល់េមេ គេអដស៍ ែដល ុ ំខ្ល ំងនឹងឱសថ ARV ្រតូវេ្របើរបូមន្តពយបល

ែដលបូកបញចូ លឱសថ៣មុខ។ ជទូេទ របូមន្តពយបលែដលបូកបញចូ លឱសថ ARV ៣មុខ 
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សំ ប់ករបងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ្រកយពីមនករប៉ះពល់េមេ គេនះ រមួបញចូ លឱសថ 

កនុង្រកុមPI១មុខ ដូចជ LPV/r ផ ំជមួយឱសថ្រកុម nucleoside ពីរមុខបូកបញចូ លគន ។ 

្រតូវេធ្វើករ ម ន មរយៈករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ េនែខទី៣ និងទី៦ េ្រកយ 

ពីមនករប៉ះពល់ េហើយ្រតូវផ្តល់្របឹក ទក់ទងនឹងករេចៀស ងករផ្តល់ឈម និងករបងក រៃដគូ 

រមួេភទេ យបនសម្រសប រហូតដល់មនករបញជ ក់ចបស់ថ ពំុមនករឆ្លងេមេ គេអដស៍  

េនែខទី៦។ 

 

• ជំ នទី៣: ករេធ្វើរបយករណ៍ 

្រតូវេធ្វើរបយករណ៍ ជូនដល់េស ែថទំ ែដលផ្តល់ករបងក រករឆ្លងេមេ គេអដស៍ េ្រកយពី

មនករប៉ះពល់េមេ គ (PEP) សំ ប់ ល់ករណីបុគគលិកសុខភិបលែដលបនប៉ះពល់នឹង  

េមេ គេអដស៍។ របយករណ៍រមួបញចូ លព័ត៌មន អំពីករប៉ះពល់ទំងអស់ រមួទំងករប៉ះពល់  

កំរតិ្រ ល េហើយមិនតំរវូេ យមនករពយបលផងែដរ។ ឯក រចំលងៃនរបយករណ៍មួយ

ចបប់ ្រតូវរក ទុកេនេស ែថទំេហើយមួយចបប់េទៀត ្រតូវេផញើជូនមជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍ េសើែសបក និងកមេ គ។ 

 

ឧបសមពន័ធ 

ឧបសមព័នធទី១: ចំ ត់ថន ក់ដំ ក់កលៃនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍សំ ប់
មនុស េពញវយ័ និងេកមងជំទង់ 

ដំ ក់កលទី១ (Clinical  stage 1) 

• ពំុមនេ គសញញ  (Asymptomatic)  

• ករេហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រេពញខ្លួនជប់ជ្របចំ (Persistent generalized 

lymphadenopathy) 
 

ដំ ក់កលទី២ (Clinical  stage 2) 

• ្រសកទំងន់មិនដឹងមូលេហតុ កំរតិមធយម (តិចជង ១០% ៃនទំងន់ដងខ្លួន) 

• ករបងកេ គេនផ្លូវដេង្ហើម ចុះ េឡើង (រ ក sinus, កររ ក មី ល,  
កររ ក្រតេចៀកក ្ត ល, រ កបំពង់ក) 

• ជំងឺេរ ើម (herpeszoster) 

• Angular cheilitis 
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• Seborrhoeic dermatitis 

• ដំេបមត់ ចុះ េឡើង 

• Papular pruritic eruptions (PPE) 

• ករដុះផ ិតេន្រកចក 

ដំ ក់កលទី៣ (Clinical  stage 3) 

• ្រសកទំងន់ មិនដឹងមូលេហតុ កំរតិធងន់ធងរ េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន 

• េក្ត ខ្លួនជប់មិនដឹងមូលេហតុ េលើសពី១ែខ 

• ផ ិតកនុងមត់ 

• រេបងសួត 

• Oral Hairy Leukoplakia 

• ករបងកេ គធងន់ធងរ (ឧទហរណ៍ៈ រ ក ច់សួត, ខទុះកនុងសួត (empyema), 
រ កេ្រ មខួរ (meningitis), រ ក និងដំេប ច់ដំុ (pyomyositis), 
ករបងកេ គេនឆ្អឹង ឬ សន្ល ក់, bacteraemia, ជំងឺ pelvic inflammatory ធងន់ធងរ) 

• Acute necrotizing ulcerative stomatitis, gingivitis or periodontitis 

• ភពេស្លក ្ល ំងមិនដឹងមូលេហតុ (េអមូក្លូបី៊ន< ៨្រក/មល ), neutropenia (< ០,៥ x 
១០៩/ល) និង/ឬ chronic thrombocytopenia (< ៥០ x ១០៩/ល) 

ដំ ក់កលទី៤ (Clinical  stage 4) 

• េ គសញញ ចុះសគមខ្ល ំង ែដលបញជ ក់អំពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 

• ម រកីជលិក lymphoid (Lymphoma) (cerebral or B cell non Hodgkin) 

• រ ក ច់សួតបងកេ យ Pneumocystis jivroveci  

• រ ក ច់សួតធងន់ធងរ បងកេ យបក់េតរ ីែដលេកើត ចុះ េឡើង 

• រេបងេ្រកសួត 

• មនផ ិតេនបំពង់ រ (ឬ ផ ិត candidiasis េនបំពង់ខយល់ ទងសួតឬ សួត ) 

• Atypical disseminated leishmaniasis 

• Central nervous system toxoplasmosis 

• Disseminated nontuberculous mycobacteria infection 

• Kaposi sarcoma 

• HIV encephalopathy 
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• Symptomatic HIV-associated nephropathy or HIV-associated cardiomyopathy 

• ករឆ្លងេ គបងកេ យ herpes simplex (េន មមត់, បបូរមត់  ្រប ប់បន្តពូជ 
ឬតំបន់ រនធគូថ រយៈេពលេ្រចើនជង ១ែខ ឬ េន មសរ ី ងគកនុងេពះ មួយ) 

• Disseminated mycosis (histoplasmosis, coccidiomycosis) 

• Chronic isosporiasis 

• ម រកីមត់សបូន ែដល ល លដល់ជលិកដៃទ 

• Recurrent  septicaemia (including nontyphoidal Salmonella) 

• Cytomegalovirus disease (retinitis or infection of other organs, excluding liver, 
spleen and lymph nodes) 

• Extrapulmonar cryptococcosis including meningitis 

• Chronic cryptosporidiosis 

• Progressive multifocal leukoencephalopathy 

 

 

លកខណៈវនិិចឆ័យ្រពឹត្តករណ៍គ្លីនិកែដលេកើតេនេពលឆ្លងេមេ គេអដស៍របស់ 
            អងគករសុខភពពិភពេ ក 

្រពឹត្តិករណ៍គ្លីនិក េ គវនិិចឆ័យគ្លីនិក េ គវនិិចឆ័យចបស់ ស់  

ចុងេ្រកយ 

(Definitive diagnosis) 

ដំ ក់កលទី១   

ពំុមនេ គសញញ  ពំុមនេ គសញញ ទក់ទងនឹងករ 
ឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងគម នសញញ

១េនេពលពិនិតយ 

N/A 

Persistent 
generalized  

lymphadenopathy 

កូនកណ្តុ ររកីមឌ ធំជង ១សម ែតពំុមន
ករឈឺចប់េនពីរកែន្លងឬ េលើសពីេនះ 
(េលើកែលងតំបន់្រកេលៀន) េ យពំុមន
មូលេហតុ ចបស់ េហើយេកើតមន     
រយៈេពល ចប់៣ែខ េឡើងេទ 

ករ្រចឹបយកជលិកេទវភិគ 

ដំ ក់កលទី២   
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ករ្រសកទំងន់មិន
ដឹងមូលេហតុ កំរតិ
មធយម (តិចជង 
១០%ៃន ទំងន់ខ្លួន) 

យករណ៍ អំពីករ្រសកទំងន់។ 
ចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ ករពំុេឡើងទំងន់។

្រសកទំងន់ (<១០%ៃនទំងន់ 
ខ្លួន) ែដលមនភស្តុ ង 
បញជ ក់ 

ករបងកេ គេន្រប
ព័នធដកដេង្ហើម ែផនក
ខងេលើ ចុះ
េឡើង (ជំងឺបចចុបបនន 
ឬ បូកនឹងជំងឺ១ ឬ 
េលើសពីេនះ កនុង 
រយៈេពល៦ែខ
ចុងេ្រកយ) 

េ គសញញ មនភព ុ ំញំុ 
(ឧទហរណ៍ៈ ករឈឺចប់១ចំេហៀងមុខ 
មនទំងករហូរ សំេបរ (sinusitis), 
ករឈឺចប់ ្រក ស្រតេចៀក  (otitis 
media) កររ កបំពង់ក ែដលពំុមន 
លកខណៈជករឆ្លងេ គេ យវរីសុ 
(ក ្ត ស់-ក្អក) 

ករវភិគមនទីរពិេ ធន៍ ្របសិន 
េបើមន ឧទហរណ៍ៈ ករបណ្តុ ះ 
េមេ គកនុងវតថុ វកនុងខ្លួននន។ 

ជំងឺេរ ើម (Herpes 
zoster) 

ករេចញកនទួលពងែបកេលើែសបក ែដល
មនករឈឺចប់ ែដលេចញ ម 
បេ ្ត យសរៃស្រប ទ  ែដលមិន ល
េទែផនកមខ ងេទៀត ៃនដងខ្លួន 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Angular cheilitis ន ម្របះ េន្រចែវក៉មត់ ែដលមិនទក់ 
ទងនឹងកង្វះវ ី មីន ឬ  កង្វះជតិែដក 
េហើយជេរឿយៗ េឆ្លើយតបេទ នឹងករ 
ពយបលេ យ ឱសថ្របឆំងនឹងេ គ
ផ ិត 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

ដំេបមត់ 
ចុះ េឡើង 

(ចប់ពី ២ដងកនុង
រយៈេពល 
៦ែខចុងេ្រកយ) 

ដំេបពងែបក មនករឈឺចប់ 
ែដលរុពំនធ័េ យរង្វង់ែដលមនករ 
រ ក និងមនភន សពណ៌េលឿង ្របេផះ 
(yellow-grey pseudomembrane) 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Papular pruritic 
eruption 

មនដំុពករមស់េលើែសបក េ យមន
ករែ្របពណ៌ជេខម េ្រកយ េពលមន 
កររ ក  

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

Seborrhoeic 
dermatitis 

ែសបកេឡើងែបក្រសក និងរមស់ 
ជពិេសស េន មកែន្លងែដលមន
េ មេ្រចើន (កបល េក្ល ក ្រទូង និង
្រកេលៀន) 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 
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ដុះផ ិតេន្រកចក  

(Fungal nail 
infections) 

បត ច់្រកចកេហើមេប៉ង និង មនករ
ឈឺចប់ (Paronychia) ឬ ្រកចក របូតពី
្រមម (onycholysis) (មនេឡើងពណ៌ស 
េនចុង្រកចក េហើយ្រកចកេឡើង្រកស់ 
េហើយរបកពី ច់្រកចក) 

ករបណ្តុ ះេមេ គផ ិតេន 
្រកចក (Fungal culture of nail / 
nail plate material) 

ដំ ក់កលទី៣   

ករ្រសកទំងន់ធងន់
ធងរ(េលើសពី១០%
ៃនទំងន់ខ្លួន) 

អនកជំងឺ្របប់ពីករ្រសកទំងន់ មិនដឹង
មូលេហតុ (េ្រចើនជង ១០% ៃនទំងន់ខ្លួន) 
មុខេឡើង្រជុង េមើលេឃើញចបស់ និងដង
ខ្លួន អវៈយវៈមនសភពសគមខ្ល ំង ឬ 
body mass index < ១៨,៥។ ចំេពះ 
្រស្តីមនៃផទេពះ ករ្រសក ទំងន់ ចពំុ
មនភពចបស់េទ 

ករ្រសកទំងន់ចប់ពី ១០%ៃន 
ទំងន់ខ្លួនែដលមនភស្តុ ង 
បញជ ក់្រតឹម្រតូវ 

គរសូ ុ ៃំរ ៉ មិនដឹង
មូលេហតុមនរយៈ
េពលេលើសពី១ែខ 

គរសួ ុ ៃំរ ៉( មក វ ចប់ពី ៣ដង 
កនុង១ៃថង) រយៈេពលេលើស ពី១ែខ 

មិនចំបច់េទ បែន្ត្រតូវេធ្វើេ គ 
វនិិចឆ័យបញជ ក់ឲយបនចបស់ 

ស់ េហើយមន គចប់ 
ពី៣ដងកនុង១ៃថង េហើយ មក
មនសភព វ េហើយករេធ្វើ
េតស្តមនទីរពិេ ធន៍ េលើ មក 
ពំុរកេឃើញមនេមេ គ 

្រគុនេក្ត មិនដឹង
មូលេហតុ េលើស 
ពី១ែខ (េក្ត បត់ៗ 
ឬ េក្ត ជប់េហើយ 
មនរយៈេពល 
េលើសពី១ែខ) 

អនកជំងឺ្របប់ថ មន្រគុនេក្ត  ឬ 
ែបកេញើសេពលយប់េលើសពី១ែខ 

ចមនបត់ៗ ឬ មនជប់រហូត 
េហើយពំុមនករេឆ្លើយតបេទនឹង 
ករពយបលេ យអង់ទីបី៊េយទិក ឬ 
ឱសថពយបលជំងឺ្រគុនចញ់ េ យពំុ
មនជំងឹេនកែន្លងដៃទៗ េទៀត ្របប់
េ យអនកជំងឺ ឬ េពល ពិនិតយគ្លីនិក។ 
្រតូវផត់េចលជំងឺ្រគុនចញ់ េនតំបន់ 
ែដលមន្រគុន ចញ់េ្រចើន 

ភស្តុ ងបញជ ក់ថ កំេ ខ្លួន 
េលើសពី ៣៧,៦oC េហើយករ 
បណ្តុ ះេមេ គអវជិជមន, ករ 
បំពក់ពណ៌ Ziehl-Nielsen 
អវជិជមន, ករពិនិតយSlide 
អវជិជមន, ករថតសួតធមម  ឬ 
មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរ េហើយ 
ពំុមនករឆ្លងេ គេន កែន្លង
ដៃទេទៀត  

ផ ិតកនុងមត់ (Oral 
candidiasis) 

បនទះពណ៌ស ដូចទឹកេ ះេគដុះ ជប់ ឬ 
េកើតបត់ៗ ែដលរបកេចញេពលេកស 
(pseudomembranous) ឬ បនទះពណ៌ 
្រកហមេលើអ ្ត ត ្រកេឡើត ឬ ៃផទមត់ 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 
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ខងកនុង ជញឹកញប់ មនករ ឈឺចប់ 
ឬ ឈឺេពលប៉ះ (tender) (erythematous 
form) 

Oral hairy 
leukoplakia 

មនដុះ ច់ជសរៃសែខ តូចៗ ពណ៌ស 
ឬអងក ញ់ៗ េនែគមអ ្ត តែដល មិន 
របកេពលេកស 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

រេបងសួត េ គសញញ ុ ៃំរ ៉(ែដលមនរយៈេពល 
យ៉ងេ ច២េទ៣ សប្ត ហ៍) ក្អក, 
ក្អកឈម, ថប់ដេង្ហើម, ឈឺ្រទូង, ្រសក 
ទំងន់, ្រគុនេក្ត , ែបកេញើសេពល យប់ 
បូកនឹងករពិនិតយកំ កវជិជមន ឬករ 
ពិនិតយកំ ក អវជិជមន និងករថតសួត 
បញជ ក់ អំពីជំងឺរេបង (ែដលមន 
infiltrates េនែក្លបសួតខងេលើ ្របេ ង 
pulmonary fibrosis and shrinkage) 
ពំុមនភស្តុ ង បញជ ក់អំពីជំងឺរេបង 
េ្រកសួត 

កររកេឃើញ M. tuberculosis 
េនកនុងករបណ្តុ ះកំ ក 
ឬេធ្វើករពិនិតយ ច់សួតែដល
្រចឹប(បូកផ ជំមួយេ គសញញ  
បញជ ក់ថមនជំងឺរេបង) 

ករបងកេ គេ យ
បក់េតរធីងន់ធងរ 
(រ ក ច់សួត 
រ កេ្រ មខួរ) 
empyema, 
pyomyositis, bone  
or joint infection, 
bacteraemia, 
severe pelvic 
inflammatory 
disease) 

្រគុនេក្ត រមួជមួយសញញ  ឬេ គ 
សញញ ជក់ ក់ ែដលបញជ ក់អំពី 
ទី ំងបងកេ គ េហើយមនករ
េឆ្លើយេទនឹងករពយបល
េ យអង់ទីបី៊េយទិកសម្រសប 

កររកេឃើញបក់េតរ ីេនកនុង 
សំ កវតថុវភិគសម្រសប 
(ជទូេទគឺ កែន្លងែដល 
ពំុមនេមេ គ) 

Acute necrotizing 
ulcerative 
stomatitis, 
gingivitis or 
periodontitis 

មនករឈឺចប់ធងន់ធងរ រ ក
ច់អញច ញេឆមញ ្រជុះេធមញ មត់ 

ហូរឈមេ យឯកឯង មនក្លិនស្អុយ 
ករពុកឆ្អឹង និង/ឬរលួយ ជលិកទន់ 

េ គវនិិចឆ័យែបបគ្លីនិក 

ភពេស្លក ្ល ំងមិន ពំុ ចេធ្វើេ គវនិិចឆ័យគ្លីនិក េ គវនិិចឆ័យ្រតូវេធ្វើេឡើង 
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ដឹងមូល េហតុ  
(េអមូក្លូបី៊ន<៨្រក/ដ
ល) , neutropenia 
(<០,៥x ១០៩/ល) 
និង/ឬ  chronic 
(េលើសពី១ែខ) 
thrombocytopenia 
(<៥០x ១០៩/ល) 

រកមូលេហតុសង ័យបនេទ មករពិនិតយែផនកមនទីរពិេ ធ
ន៍ េហើយពំុមនមូលេហតុ ែដល
ពំុែមនករឆ្លងេមេ គេអដស៍ 
េផ ងៗេទៀត ពំុេឆ្លើយតបនឹង 
ឱសថ ពយបល កង្វះ្រគប់ 
ឈម្រកហម, ឱសថពយបល 
ជំងឺ្រគុនចញ់, ឱសថពយបល 
ជំងឺ្រពូនេពះេវៀន ដូចែណនំ 
កនុងេគលករណ៍ែណនំជតិ 
ឯក រ IMCI របស់អងគករ
សុខភពពិភពេ ក ឬ េគល 
ករណ៍ែណនំជតិេផ ងៗ
េទៀត។ 

ដំ ក់កលទី៤   

េ គសញញ ចុះសគម
ខ្ល ំង ែដល បញជ ក់ 
ពីករឆ្លងេមេ គ      
េអដស៍ (HIV 
wasting 
syndrome) 

អនកជំងឺនិយយ្របប់ថ ្រសក 
ទំងន់ខ្លួនេ យមិនដឹងមូលេហតុ 
(េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន) េ យ 
មនសភពសគមខ្ល ំង ឬ body mass 
index < ១៨,៥ បូកនឹង មនករ គ 
រសូ ុ ៃំរមិ៉នដឹងមូល េហតុ(បេនទ របង់

មកទន់ ឬ វ េលើសពី៣ដងកនុង១ៃថង) 
រយៈេពល េ្រចើនជង១ែខ ឬ មន្រគុនេក្ត  
ឬ ែបកេញើសេពលយប់ េ្រចើនជង១ែខ
េ យពំុមនមូលេហតុេផ ងៗេទៀត 
េហើយពំុមនករេឆ្លើយតបនឹងកពយបល
េ យអង់ទីបី៊េយទិក ឬ ឱសថ 
ពយបលជំងឺ្រគុនចញ់។ ្រតូវផត់េចល 
ជំងឺ្រគុនចញ់ េន តំបន់ែដលេកើតជំងឺ
្រគុនចញ់ញឹកញប់ 

រកេឃើញករ្រសកទំងន់
េលើសពី១០%ៃនទំងន់ខ្លួន 
បូកនឹង គរសូេលើសពី២ដង 
ែដលពំុមនេមេ គ ឬ រក 
េឃើញថមនេក្ត ខ្លួនេលើសពី 
៣៧,៦oC ែដលពំុ
មនេ គសញញ ជំងឺដៃទៗេទៀត 
ករបណ្តុ ះេមេ គ និងករពិនិតយ 
slides រកជំងឺ្រគុនចញ់ ផ្តល់ 
លទធផលអវជិជមន និង 
ថតសួតផ្តល់លទធផលធមម  ឬ 
ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរពី 

ថ នភពមុន 

 

កររ ក ច់សួ
តបងកេ យ 
Pneumocystis 

មនករហត់េនេពល្របឹង ឬ ក្អកសងួត 
ែដលេទើបចប់េផ្តើមថមីៗ (កនុងរយៈេពល
៣ែខចុងេ្រកយ) ចង្វ ក់ ដេង្ហើមេដើរញប់ 
និងមន្រគុនេក្ត  និងករថតសួតបញជ ក់
ពី Infiltrates, ពសេពញជលិកចេន្ល ះ

ច់សួតទំងសងខងនិងគម នភស្តុ ង

Cytology ឬ 
ករពិនិតយវតថុ វបនពីកំ ក ឬ
ករ ង ទងសួត fluorescent 
microscopy ករពិនិតយ 
ជលិកសួត 
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បញជ ក់អំពី រ ក ច់សួតបងកេ យ 
បក់េតរ ី។ មនសំេលង crepitations េន
សួតទំងសងខងេពល ្ត ប់សួត េ យ 
មនឬគម នករថយចុះខយល់កនុងសួត 

រ ក ច់សួត 
ធងន់ធងរបងកេ យ 
បក់េតរ ីែដលេកើត

ចុះ េឡើង
(ជំងឺេកើតេលើកេនះ 
ឬបូកផ ំនឹងជំងឺ
េកើតមុនៗចប់ 
ពីម្តងេឡើងកនុង 
រយៈេពល ៦ែខ 
ចុងេ្រកយ) 

ជំងឺេកើតេលើកេនះ ឬបូកផ ំនឹងជំងឺ
េកើតមុនៗចប់ ពីម្តងេឡើង កនុងរយៈេពល 
៦ែខចុងេ្រកយ។េ គសញញ ចប់េផ្តើមកនុង
លកខណៈ្រសួច ្រ វ(<២សប្ត ហ៍) 
(ឧទហរណ៍ ្រគុនេក្ត , ក្អក, ពិបក 
ដកដេង្ហើម និងឈឺ្រទូង)បូកនឹងេ គ 
សញញ   consolidation េពលពិនិតយ 
ឬថតសួត។ េឆ្លើយតបេទនឹងករ
ពយបលេ យអង់ទីបី៊េយទិក។ 

ករបណ្តុ ះេ គរសូ ឬ រក 
antigen សំ ប់េមេ គជក់ 

ក់ផ្តល់ លទធផលវជិជមន 

ករបងកេ គ ុ ៃំរេ៉
យ herpes 
simplex virus 
(េនមត់ បបូរ 
មត់ ្រប ប់បន្ត 
ពូជ ឬ តំបន់រនធ 
គូថ) េលើសពី១ែខ 
ឬ េន ម សរី ងគ 
េផ ងៗេទៀត 
េ យមិនគិត 
ពីរយៈេពលេកើត 

ដំេបេន មរនធគូថ ឬ មត់ និង 
បបូរមត់ ែដលេកើតេ យសន ឹមៗ 
េហើយមនករឈឺចប់។ ដំេបៃនករេរ ើ 
េឡើងវញិៃនករបងកេ គេ យ HSV 
ែដលមនរយៈេពល>១ែខ។ មន
្របវត្តិេកើតជំងឺេនះេលើកមុន។ ករបងក 
េ គេ យ HSV េន មសរ ី ងគ 
េផ ងៗទមទរឲយមនករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ 
ចបស់ ស់។ 

ករបណ្តុ ះេមេ គ ឬ េតស្ត 
DNA (េ យបេចចកេទសPCR) 
រក HSV ផ្តល់លទធផលវជិជមន 
ឬ ករពិនិតយេកសិក/ជលិក 
ផ្តល់លទធផលបញជ ក់ពី HSV 

ផ ិត candidia 
េនបំពង់ រ 

ករឈឺចប់តំបន់េ្រកយឆ្អឹង្រទូង ឬ 
ពិបកេលប រ ទឹក កនុងរយៈ េពល 
ថមីៗកន្លងេទ ែដលេកើតជមួយករដុះ
ផ ិតកនុងមត់ 

ទិដ្ឋភពជំងឺែដលបញជ ក់
េ យករឆ្លុះបំពង់ រ ឬ 
ឆ្លុះទងសួត ឬ វភិគេកសិក
/ជលិក(microscopy
/histology) 

ជំងឺរេបងេ្រកសួត េ គសញញ ទូេទ (ឧទហរណ៍ ្រគុនេក្ត , 
ែបកេញើសេពលយប់, ហត់ និង្រសក 
ទំងន់) ភស្តុ ង បញជ ក់ ពីជំងឺរេបង 
េ្រកសួតឬជំងឺ រេបង ល លេពញខ្លួន 

រកេឃើញ M. tuberculosis ឬ 
ករវភិគលិកពីសរ ី ងគ 
េផ ងៗបង្ហ ញថលទធផលថ 
មនជំងឺរេបង រមួផ ំជមួយ
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ែ្រប្របួល េទ មកែន្លងែដលប៉ះពល់ៈ 
ករប៉ះពល់ដល់េ្រ មសួត, េ្រ ម
េបះដូង, េ្រ មេពះ, រ កេ្រ មខួរ, 
េហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រ េនតំបន់(ចេន្ល ះ 
សួតទំងពីរ) និងេពះរ កឆ្អឹង។ 

ជំងឺរេបង Miliary, ថតសួតបង្ហ ញអំពី 
micronodules យ ប៉យេសមើ ច់ 
េពញ ច់សួត,េហើមេប៉ងកូនកណ្តុ រេន 
តិចតួច ែដលប ្ត លមកពីករឆ្លង 
េមេ គ M. tuberculosis ្រតូវចត់ 
ទុកថជស ្ឋ នជំងឺរេបងេ្រក 
សួតែដលមិនសូវមនភពធងន់ធងរ 

េ គសញញ  និងសញញ បញជ ក់
អំពី ជំងឺរេបង(្របសិន េបើមន
ករបណ្តុ ះេមេ គ ឬករវភិគ
ជលិកពីកំ ក ែដលយកពី 
្របព័នធផ្លូវដេង្ហើម ្រតូវមន
ភស្តុ ងបញជ ក់ពីករេកើតជំងឺ
េផ ងៗេ្រកពីជំងឺសួត) 

Kaposi sarcoma ករេកើតបនទះ បមនពណ៍កូ ប ឬ 
ជំដូចឈមេលើែសបកបនទះ េនះ ចវវិត្ត 
េទជបនទះ ឬ ដំុែដលមនពណ៍ ្វ យខចី 

ទិដ្ឋភពជំងឺែដលបញជ ក់េ យ 
ករឆ្លុះ្រប ប់រ ំ យ រ ឬ 
ទងសួត ឬ មករវភិគ 
ជលិក (histology) 

Cytomegalovirus 
disease
(រ កេរទីន ឬករ
បងកេ គេន 
សរី ងគដៃទៗេទៀត 
េលើកែលងែត េថ្លើម 
ផល និង
កូនកណ្តុ រ) 

សំ ប់កររ កេរទីនៈ ចេធ្វើ
េ គវនិិចឆ័យបនេ យ្រគូេពទយ ែដល 
មនបទពិេ ធន៍។ េ គសញញ េន 
ែភនកេពលពិនិតយបត ែភនកៈ ន មសតូច 
លមម េនេលើ េរទីន ែដលមនែគមចបស់ 
ល ល ពីក ្ត លេទេ្រក ម 

សរៃសឈម េហើយមនកររ ក 
សរៃស ករហូរឈម និងរលួយ 

េ គសញញ បញជ ក់ មករ
ពិនិតយជលិក ឬកររកេឃើញ 
CMV េនកនុងវតថុ វេ្រ មខួរ 

មករ បណ្តុ ះេមេ គ ឬករ
ពិនិតយជលិក   

CNS 
toxoplasmosis 

ភពមិន្រប្រកតី ៃន្របព័នធ្រប ទបញជ ក់
ពីករប៉ះពល់កែន្លងជក់ ក់ ែដលេកើត 
េឡើងកនុងេពលថមីៗ ឬ ម រតីថយ ចុះ 
និងករេឆ្លើយតបេទនឹងករពយបល 
មូលេហតុជក់ ក់កនុង រយៈេពល 
១០ៃថង។ 

ករេធ្វើេតស្តរកអងគបដិបកខ
្របណ របស់ toxoplasmosis 
មនលទធផលវជិជមននិង
(្របសិនេបើមន) ករថតឆ្លុះខួរ
កបលបង្ហ ញអំពីករដុះដំុ

ច់េនកនុងខួរកបល ១ ឬ 
េ្រចើន ( CT ឬ MRI)។ 

HIV 
encephalopathy 

ករពិនិតយគ្លីនិករកេឃើញមន ភព 
(ករមិន ្រប្រកតីៃនករចងចំ ឬ ករេធ្វើ 
ចលន ងកយ ែដល ប៉ះពល់ដល់ 

ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ ្រតូវេធ្វើ
េឡើង មករផត់េចល
ជំងឺេផ ងៗេទៀត េហើយករ
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ករេធ្វើសកមមភពរស់េន្របចំៃថង េហើយ
មនករ   វវិត្តន៍ េទរកភពកន់ែតធងន់ធងរ 
កនុងរយៈេពលេ្រចើនសប្ត ហ៍-ែខ េ យ 
ពំុមនលកខខណ្ឌ េផ ង េ្រកពីករឆ្លង 
េមេ គេអដស៍ 

ថតឆ្លុះខួរកបល ( CT ឬ MRI) 
្របសិនេបើ ចេធ្វើបន 

Extrapulmonary 
cryptococcosis 
(including 
meningitis) 

រ កេ្រ មខួរ មនលកខណៈ មិនសូវ 
្រសួច្រ វមន្រគុនេក្ត  និងឈឺកបល
ែដលមនសភព ធងន់ធងរេទៗ សញញ  
បញជ ក់ពីករ រ កេ្រ មខួរ 
(meningism) វេង្វង ម រតី (confusion)
ករផ្ល ស់ 
ប្តូរអកបបកិរយិែដលេឆ្លើយតបេទនឹងករ
ពយបលករបងកេ គេ យ 
cryptococccus 

កររកេឃើញ Cryptococcus 
neoformans េន មកែន្លងៃន 
ដងខ្លូនេផ ងៗ េ្រកពីសួត 
ឬេតស្ត antigen Cryptococcus 
េនេលើឈម ឬ វតថុ វេ្រ ម
ខួរ (CRAG) ផ្តល់លទធផល
វជិជមន។ 

 

 

ចំ ត់ថន ក់ៃនភពពុលែដលកំណត់េ យ េ គសញញ គ្លីនិក និងលទធផលេតស្តអមេវជជ ្រស្ត 

ករប៉ន់ ម នភ
ពធងន់ធងរ 

្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដ
ល់ ជីវតិ 
កំរតិទី៤ 

្រពឹត្តិករណ៍
គ្លីនិក ែដលមិន
មនកំណត់ េន
កនុង ងេនះ 

េ គសញញ ែដលពំុ
រខំនដល់ករេធ្វើ
សកមមភពករងរ
្របចំៃថងឬករេធ្វើ 
ចលនកំេរ ើកខ្លួន 

េ គសញញ  
ែដលរខំន
ដល់ករេធ្វើពំុ 
សកមមភព 
ធមម ្របចំ
ៃថងឬមន 
ចលន 
កំេរ ើកខ្លួន 

េ គសញញ ែដល ងំ 
អនកជំងឺ ចេធ្វើ
សកមមភព  
ធមម ្របចំៃថង 
មនចលន 
កំេរ ើកខ្លួន 

េ គសញញ េធ្វើ
ឲយ អនកជំងឺពំុ 

ចេធ្វើ ករ
ែថទំខ្លួនឯង 
បន ឬ
អន្តរគមន៍ 
េវជជ ្រស្ត ឬ 
វះ កត់ែដល
្រតូវ អនុវត្ត
េដើមបីបងក រ 
ករចុះេខ យ 
ភពពិករជ 

ថ ពរ  
ឬ ្ល ប់ 
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Haemoglobin ៨,០-៩,៤្រក/ដល ឬ

៨០-៩៤ ដ/ល ឬ  

៤,៩-៣៥,៨៣ 
mmol/ល 

៧,០-៧,៩
្រក/ដល ឬ  

៧០-៧៩ 
ដ/ល ឬ  

៤,៣១-
៤,៩២ 
mol/ល 

៦,៥-៦,៩្រក/ដល ឬ  

៦៥-៦៩ ដ/ល ឬ  

៤,០៣-៤,៣០ mmol/ល 

<៦,៥្រក/ដល

ឬ  

<៦៥ ្រក/ល ឬ  

<៤,០៣mmol/
ល 

ចំនួនេកសិកA
bsolute 
neutrophil  

១០០០-១៥០០/មម៣

ឬ  

១,០-១,៥្រក/ល* 

៧៥០-
៩៩៩/មម៣ 
ឬ  

០,៧៥-០,៩៩
្រក/ល* 

៥០០-៧៤៩/មម៣ ឬ 

០,៥-០,៧៤៩្រក/ល* 

<៥០០/មម៣

ឬ  

<០,៥្រក/ល* 

Platelets 
(ប្ល ែកក) 

៧៥០០០- ៩៩០០០
/មម៣  

ឬ ៧៥-៩៩/្រក/ល* 

៥០០០០-
៧៤៩៩៩/មម
៣ ឬ ៥០-
៧៤,៩/្រក/ល*

២០០០០-៤៩៩៩៩/មម៣ 
ឬ  

២០-៤៩,៩/្រក/ល* 

<២០០០០/មម
៣ ឬ  

<២០/្រក/ល* 

ករវភិគគីមី
្រស្ត 

្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដ
ល់ ជីវតិ 
កំរតិទី៤ 

Hyperbilirubinae
mia 

>១,០-១,៥xULN >១,៥-
២,៥xULN 

>២,៥-៥xULN >៥xULN

Glucose 
(fasting) 

១១០-១២៥ ម្រក/ដល ១២៦-២៥០ 

ម្រក/ដល 

២៥១-៥០០ម្រក/ដល >៥០០ម្រក/ដ
ល 

Hypoglycaemia ៥៥-៦៤ម្រក/ដល ឬ  

៣,០១-៣,៥៥ mmol/ល

៤០-
៥៤ម្រក/ដល 
ឬ  

២,១៩-
៣.០០ 
mmol/ល 

៣០-៣៩ម្រក/ដល ឬ  

១,៦៧-២,១៨mmol/ល 

<៣០ម្រក/ដល
ឬ  

<១.៦៧ 
mmol/ល 

Hyperglycaemia 
(nonfasting and 
no prior 
diabetes) 

១១៦-១៦០ ម្រក/ដល 

ឬ  

៦,៤៤-៨,៩០ 

mmol/ល 

១៦១-២៥០
ម្រក/ដល ឬ  

៨,៩១-
១៣,៨៨ 

mmol/ល 

២៥១-៥០០ម្រក/ដល ឬ  

១៣,៨៩-២៧,៧៦  

mmol/ល 

>៥០០ម្រក/ដ
ល ឬ  

>២៧,៧៦ 

mmol/ល 
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Triglycerides - ៤០០-៧៥០    

ម្រក/ដល ឬ  

៤,៥២-
៨,៤៧ 

mmol/ល 

៧៥១-១២០០     

ម្រក/ដល ឬ  

៨,៤៨-១៣,៥៥ 

mmol/ល 

>១២០០ម្រក/ដ
ល ឬ  

>១៣.៥៥  

mmol/ល 

Creatinine >១,០-១,៥xULN >១,៥-៣,០ x 

ULN 

>៣,០-៦,០ x ULN >៦,០ x ULN 

AST (SGOT ) ១,២៥-២,៥xULN >២,៥-
៥,០xULN 

>៥,០-១០,០x ULN >១០,០ x 

ULN 

ALT (AST ) ១,២៥-២,៥xULN >២,៥-
៥,០xULN 

>៥,០-១០,០xULN >១០,០ x 

ULN 

GGT ១,២៥-២,៥xULN >២,៥-
៥,០xULN 

>៥,០-១០,០xULN >១០,០ x 

ULN 

Alkaline phos. 

 

១,២៥-២,៥xULN >២,៥-
៥,០xULN 

>៥,០-១០,០xULN >១០,០ x 

ULN 

Bilirubin ១,១-១,៥xULN  ១,៦-២,៥x 

ULN 

 ២,៦-៥,០ x ULN >៥ x ULN 

Amylase >១,០-១,៥x ULN >១,៥-
២,០x ULN 

>២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Pancreatic 
amylase 

>១,០-១,៥x ULN >១,៥-
២,០x ULN 

>២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Lipase >១,០-១,៥x ULN >១,៥-
២,០x ULN 

>២,០-៥,០x ULN >៥,០ x ULN 

Lactate <២,០ x ULN គម ន 

acidosis 

>២,០ x 

ULN  

គម ន 

acidosis 

ករេកើនេឡើងជតិ 
lactate ែដលមន pH 
<៧,៣ ែដលមិន 
ប ្ត លឲយមនផលវ ិ
បក ដល់ យុជីវតិ 

ករេកើនេឡើង
ជតិ lactate 
ែដលមន pH 
<៧,៣ ែដល
មិន 
ប ្ត លឲយ
មនផលវបិក
ដល់ យុជីវតិ

្របព័នធ្រកពះ
េពះេវៀន 

្រ ល មធយម ធងន់ធងរ គំ មកំែហងដ
ល់ ជីវតិ 
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កំរតិទី១ កំរតិទី២ កំរតិទី៣ កំរតិទី៤ 

ចេង្អ រ មនលកខណៈ តិចតួច
ឬេកើតរយៈេពលខ្លី
េហើយបត់េទ វញិ 
ករទទួលទន

រ ឬ ទឹក្រតូវ
រក ដែដល 

ពិបក្រទំកំរ ិ
ត មធយម ឬ 
មន ករថយ
ចុះនូវករ 
ទទួល

រ ឬ 
ទឹក<៣ៃថង 

ពិបក្រទំ ធងន់ធងរ 
ឬមនករទទួលទន 

រឬ ទឹកតិចតួច 
បំផុត   សំ ប់ 
រយៈេពល <៣ៃថង  

តំរវូឲយមនករ
សំ កេពទយ 

ក្អួត មនលកខណៈ តិចតួច
ឬេកើត រយៈេពលខ្លី
េហើយបត់េទ 
វញិក្អួត ២េទ៣ 
ដង/ៃថងឬក្អួត
បន្តិចបន្តួច<១ 
សប្ត ហ៍ 

មនកំរតិមធយ
ម ឬ 
េនែតមនឥ
តឈប់ ក្អួត 
៤េទ៥ដង/
ៃថងឬ ក្អួត>១
សប្ត ហ៍ 

ក្អួតធងន់ធងរបេញចញ 
រ ទឹកមកវញិអស់ 

កនុងរយៈេពល២៤េម៉ង 
ឬមន ករ ថយចុះ
សំពធ ឈម េពល 
េ្រកកឈរ ឬតំរវូឲយមន
ករពយបល េ យ 
បញចូ លជតិទឹក ម
សរៃសឈម 

សភព Shock 
បងកឲយមនករ 
ថយចុះសមព ធ
ឈម ឬ តំរវូ
ឲយមន ករ 
សំ កេពទយ 
េដើមបី ពយបល
េ យករ 
បញចូ លទឹក

មសរៃស 

គរូស មនលកខណៈ តិចតួច
ឬេកើត បន១រយៈខ្លី 
េហើយបត់េទ វញិ 
ក្អួត ២េទ៣ ដង
/ៃថងឬក្អួតមនរយៈ
េពល<១ 
សប្ត ហ៍ 

មនលកខណៈ 
មធយម 
ឬេទែត
មនឥត
ឈប់ គ៥
េទ៧ដង/ៃថង 
ឬ គមន 
រយៈេពល ≥១
សប្ត ហ៍ 

គមនឈម ឬ 
មនករថយចុះ 
សំពធឈម
េពលឬ គ>៧ដង/ៃថង 
ឬទមទរ ឲយមន 
ករពយបល េ យ 

រករបញចូ លជតិទឹក
មសរៃស 

សភព Shock 
បងកឲយមនករ 
ថយចុះសមព ធ
ឈម ឬ តំរវូឲយ
មនករសំ ក
េពទយេដើមបី 
ពយបលេ យ
ករបញចូ លទឹក

មសរៃស 

្របព័នធដកដេង្ហើម ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរកំរតិទី៣ គំ មកំែហងដ
ល់ជីវតិ កំរតិ  

ទី៤ 

ពិបកដក 
ដេង្ហើម 
(dyspnea) 

ពិបកដកដេង្ហើម 
េពល្របឹង 

ពិបកដក 
ដេង្ហើម 

េពលមន 
ចលន 

ពិបកដកដេង្ហើម 
េពលសំ ក 

ពិបកដក
ដេង្ហើមទមទរ

ឲយមន 
ករពយបល
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ធមម  េ យ 
អុកសីុែហ ន 

ករវភិគទឹកេន
ម 

្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដ
ល់ជីវតិ កំរតិ   

ទី៤ 

Proteinuria   

Spot urine ១+ ២+ ឬ ៣+ ៤+ Nephrotic  

Syndrome 

ទឹកេនមកនុង២៤
េម៉ង 

២០០ម្រក េទ១្រក 
បត់ពី/ 

ៃថង ឬ <០,៣%  ឬ 
<៣ ្រក/ល 

១្រក េទ 
២្រក 
បត់ពី/ 

ៃថង ឬ 
០,៣% 
េទ១.០% 
ឬ៣្រក េទ 
១០  

្រក/ល 

២្រកេទ៣,៥្រក 
បត់ពី/ៃថង ឬ  

>១,០% ឬ   

>១០្រក/ល 

Nephrotic  

syndrome 
OR   

>3.5 g 
loss/day 

េនមឈម Microscopic only Gross, no 
clots 

Gross plus clots សទះ 

បញ្ហ េផ ងៗ ្រ ល 

កំរតិទី១ 

មធយម 

កំរតិទី២ 

ធងន់ធងរ 

កំរតិទី៣ 

គំ មកំែហងដ
ល់ជីវតិ  
កំរតិទី៤ 

្រគុនេក្ត  ៣៧,៧-៣៨,៥ ០C 
ឬ  
 
១០០,០-១០១,៥ 
០F 

៣៨,៦-

៣៩,៥ ០C 
ឬ  

 
១០១,៦-
១០២,៩ 
០F 

៣៩,៦-៤០,៥ ០C ឬ  
 
១០៣-១០៥ ០F 

>៤០,៥ ០C 
ឬ  

 
>១០៥ ០F  
សំ ប់រយៈ 
េពល≥12
េម៉ង 

ឈឺកបល តិចតួចមិនតំរូវឲយមន
ករពយបល 

មធយម ឬតំរូវ
ឲយមនករពយ
បលេ យ 
ឱសថnon-
narcotic 

ធងន់ធងរ ឬ េឆ្លើយតបេទនឹង
ករពយបលេ យឱសថ 
narcotic  

្រទំែលងបន 

Allergic រមស់ែតគម នេចញ េចញកនទ េចញកនទ ល   ្រត ក Anaphyla xis 
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reaction កនទួល  ល   
្រត កេ
យ កែន្លង 

េពញខ្លួន
(angioedema) 

Rash 
hypersesnitivity 

Erythema,  pruritus Diffuse 
maculopa-
pular rash 
OR  

dry 
desquamation

Vesiculation OR moist 
desquamation OR 
ulceration 

្របសិនេបើមន 
ករប៉ះពល់ 
ភន សេសើម ្រតូវ
សង ័យដល់  

Stevens-
Johnson  TEN), 
erythema 
multiforme, 
exfoliative 
dermatitis 

េហវហត់ កត់បនថយសកមម 
ភពធមម <25% 

កត់បនថយ
សកមម 
ភពធមម 25-
50% 

កត់បនថយសកមម 
ភពធមម >50%;  

មិន ចេធ្វើករបន 

មិន ចសំ ត 
ខ្លួនឯងបន 

្របភពឯក រៈ Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
version 1.0 December 2004, clarification August 20 09. 

កំណត់សំគល់ៈ ចំ ត់ថន ក់េនះមនបញចូ លភពពុលកំរតិទី៥ែដលជករ ្ល ប់។ 

សំ ប់ភពមិន្រប្រកតី ែដលពំុមនេនកនុង ងពយបលសូមេ្របើ្របស់ពត៌មន ស្តីពីករ យតំៃល 
អំពីកំរតិធងន់ធងរ េនកនុងជួរទី១ៃន ង 

 

ឧបសមព័នធទី២: ករពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ និងផលប៉ះពល់ 
របស់ឱសថ  

• ែស្វងយល់អំពីឱសថ ARV: ្រតូវចំ យេពលែស្វងយល់អំពីឱសថ ARV និមួយៗ  

ជពិេសស គឺផលប៉ះពល់ និងករ្រគប់្រគងពយបលផលប៉ះពល់ទំងេនះ។ 

• ែផនកេនះមន ងពីរៈ ងទី១ ផ្តល់ព័ត៌មនសេងខបអំពីលកខណៈសំគល់ៃន     

ឱសថ ARV និមួយៗ។ ងទី២ ផ្តល់ព័ត៌មនទូេទ អំពីផលប៉ះពល់ៃនឱសថ 

ARV។ បនទ ប់ពី ងទី២េនះ មន ងស្តីអំពីផលប៉ះពល់ែដលប ្ត លមកពី  

ឱសថ ARV និមួយៗ។ 
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ងទី១៨: កំរតិដូសៃនឱសថ ARV, របូមន្តផ ,ំ តំរវូករ និងករេ្របើចំេពះ្រកុមពិេសស 

ឱសថ 
និង 

ចំ ត់ 
ថន ក់
ឱសថ 

កំរតិដូស របូមន្តផ  ំ

្រតូវស្តកុេន 
កែន្លង
្រតជក់ 

សំ ប់ករ
ស្តកុ រយៈ
េពលយូរ 

ផលប៉ះពល់ 
ជមួយ

រ 
ខូចខត េថ្លើម និង តំរងេនម* 

មនៃផទ
េពះ 

 

ជំងឺរេបង-េអដស៍ 

 

NRTI 

Zidovu- 
dine 
(ZDV or 
AZT) 

៣០០ម្រក (មួយ 
្រគប់) ២ដងកនុង 
១ៃថង; ២៥០ម្រក 
២ដងកនុង១ៃថង 
្របសិនេបើទំងន់  
< ៤០គ្រក 

មនែតកនុងទំរង់រមួ
ផ ំគន  (FDC) (៦០ 
និង ៣០០ម្រក) 

គម ន គម ន គម នករផ្ល ស់ប្តូរ  

ជំេរ ើស
ែដល 
ចូលចិត្ត
េ្របើ 

ជំេរ ើសែដល 
ចូលចិត្តេ្របើ 

Stavudin
e (d4T) 

៣០ម្រក (មួយ 
្រគប់) ២ដងកនុង 
១ៃថង 

មនែតកនុងទំរង់ 
រមួផ ំគន  (FDC) 
(៦, ១២,១៥,និង  
៣០ម្រក FDC) 

សំ ប់ែត
ទំរង់ ែដល

យ 
សូលុយ
សយុង 

សំ ប់ផឹក 

គម ន 
CrCl ១០-៥០មល/នទី: ពក់ 

ក ្ត លកំរតិ 
ដូសនិមួយៗ 

ចេ្របើ
បន  (មិន 
្រតូវេ្របើជ 
មួយ ddI 
េទ) 

ចេ្របើបន ប៉ុែន្ត 
នឹងបេងកើនករ្របឈម 
នឹងជំងឺសរៃស្រប ទ 
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Lamivudi
ne (3TC) 

១៥០ម្រក 
(១្រគប់) ២ដង 
កនុង១ៃថង 

្រគប់១៥០ម្រក; 
ទឹកសូលុយសយុង 
១០ម្រក/មល 

គម ន គម ន 
CrCl ១០-៥០មល/នទី: 
១៥០ម្រកកនុង១ៃថង 

ជំេរ ើស
ែដល 
ចូលចិត្ត
េ្របើ 

ជំេរ ើសែដល 
ចូលចិត្តេ្របើ 

Didanosi
ne (ddI) 

ទំងន់>៦០គ្រក: 
៤០០ម្រក (មួយ 
្រគប់) ម្តងកនុង 
១ៃថងទំងន់< ៦០ 
គ្រក: ១២៥ម្រក 
២ដង កនុង១ៃថង ឬ 
២៥០ម្រក (មួយ
្រគប់) ម្តងកនុង 
១ៃថង 

្រគប់េលខ ១២៥ 
ម្រក, ២០០ម្រក, 
២៥០ម្រក, 
៤០០ម្រក 

គម ន 

េលបយ៉ង 
តិច 

៣០នទីមុន
រ ឬ 

២េម៉ង 
េ្រកយទទួល 
ទន រ 

CrCl ១០-៥០មល/នទី: កំរតិ 
ដូសធមម , ប៉ុែន្ត េ្របើែតម្តងគត់ 
កនុង១ៃថង 

មិន ច
េ្របើបន 

ចេ្របើបន ប៉ុែន្ត 
នឹងបេងកើនករ
្របឈមនឹងជំងឺ 
សរៃស្រប ទ(neuro
pathy) 

Abacavir 
(ABC) 

៣០០ម្រក 
(មួយ្រគប់) 
២ដង កនុង 
១ៃថង 

្រគប់េលខ 
៣០០ម្រក; 
ទឹកសូលុយសយុង
ផឹក ២០ម្រក/មល 

គម ន គម ន គម នករផ្ល ស់ប្តូរ 
មិន ច
េ្របើបន 

ចេ្របើបន, ប៉ុែន្ត 
ចមនករលំបក

កនុងករេធ្វើេ គ 
វនិិចឆ័យ hypersens- 
itivity ប ្ត ល 
មកពី ABC ។ 

NRTI 

Tenofovir ៣០០ម្រក  ្រគប់េលខ គម ន េលបជមួយ មេ្របើេនេលើ មិន ច មិន ចេ្របើបន 
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(TFV or 
TDF) 

(មួយ្រគប់) 
ម្តងកនុង១ៃថង 

៣០០ម្រក រ អនកជំងឺែដលធ្ល ប់មនជំងឺតំរង
េនម;៣០០ម្រក េរៀង ល់ៃថង 
សំ ប់ GFR>៥០មល /នទី ។ 
៣០០ម្រក េរៀង ល់ ៤៨េម៉ង 
សំ ប់ អនកជំងឺមន GFR 40-
49។ មិន្រតូវេ្របើេលើ 
អនកជំងឺែដលមន 
បញ្ហ តំរងេនម េទ (CrCl < 
៣០មល/នទី)។ 

េ្របើបន

NNRTI 

Nevirapi
ne 
(NVP) 

២០០ម្រក(មួយ្រគ
ប់) ម្តងកនុង១ៃថង 
រយេពល២សប្ត ហ៍, 
បនទ ប់មក ២០០ម្រក 
(មួយ្រគប់)២ដង 
កនុង១ៃថង 

្រគប់េលខ 
២០០ម្រក; េម  
១០ម្រក/មល  

គម ន គម ន 

តំរងេនម: គម នករផ្ល ស់ប្តូរ 

េថ្លើម: េជៀស 
ងេ្របើ 

ជំេរ ើស
ែដលចូល 
ចិត្តេ្របើ 

េបើ ចេធ្វើបន្រតូវេជៀ
ស ង េ្រពះ   
ប ្ត លេ យពុលេថ្លើ
មសទួនគន  រឯឺកំរតិ 
ដូសក៏មិនចបស់ 

Efaviren
z (EFV) 

៦០០ម្រក(មួយ 
្រគប់) ម្តងកនុង១ៃថង 

្រគប់េលខ
៥០ម្រក; ្រគប់ 
េលខ២០០ម្រក; 
្រគប់េលខ 
៦០០ម្រក 

គម ន 

េជៀស ង 
េលបជមួយ 

រែដល 
មនជតិ
ខ្ល ញ់េ្រចើន 

តំរងេនម: គម ន ករផ្ល ស់ប្តូរ 

េថ្លើម: ពិចរ  េ្របើឱសថេផ ង 
េទៀត 

មិន ច
េ្របើបន 

ជំេរ ើសែដល 
ចូលចិត្តេ្របើ 
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PI 

Lopinavi
r + 
ritonavir 
(LPV/r)* 

៤០០ម្រក/១០០ម្រក 
(២០០ម្រក/៥០ម្រក 
២្រគប់) ២ដងកនុង១
ៃថង (របូមន្តផ ំជ
មួយគន ); ៤០០ម្រក 
/៤០០ម្រក ២ដងកនុង 
១ៃថង។ េបើសិនជ 
អនកជំងឺកំពុង
ពយបល ជំងឺរេបង 
េ យ Rifampicin 
្រតូវបែនថម   RTV 
១០០ម្រក ៣្រគប់ 
សំ ប់កំរតិ ដូស 
និមួយៗ។ េបើសិនជ 
គម ន RTV ១០០ម្រក 
េទ ្រតូវ តំេឡើង 
កំរតិដូស LPV/r 
២ដងេលើស ពីកំរតិ 
ដូសធមម  រហូត 
ដល់រយៈេពល ២
សប្ត ហ៍

្រគប់េលខ 
២០០ម្រក + 
៥០ម្រក; ្រគប់ 
េលខ ១០០ម្រក 
+២៥ម្រក; 
ទឹកសូលុយសយុ
ងផឹក, 
៨០ម្រក/មល + 
២០ម្រក/មល 

្រតូវស្តុកេន
កែន្លង
្រតជក់; 
ចស្តុកេន 

សីតុណ្ហ ភព 
កនុងបនទប់ប

ន  
រយៈេពល៣

ែខ 

េលបជមួយ 
រ 

ទំរងេនម: គម ន ព័ត៌មន 

េថ្លើម: េជៀស 
ងេ្របើ 

មិន ច
េ្របើបន 

គម ន 



94 
 

បនទ ប់ពីករពយប
លេ យ  

Rifampicin ។ 

Atazana
vir+ 
ritonavir 
(ATV/r) 

៣០០ម្រក (១្រគប់) 
និង ១០០ម្រក (១ 
្រគប់) េលបជមួយ 
គន ម្តងកនុង១ៃថង រេឺ្របើ 
ATV ៣០០ម្រក + 
RTV ១០០ម្រក ជ 
្រគប់ យបញចូ ល 
គន  (Fixed Dose 
Combination) មួយ 
្រគប់ម្តងកនុង១ៃថង 

ឱសថ ATV ែត 
ឯង ជ្រគប់ 
៣០០ម្រក និង 
RTV ែតឯងជ 
្រគប់ ១០០ម្រក 

ឱសថ ATV និង 
RTV ជ 
្រគប់ យ 
បញចូ លគន  
៣០០ម្រក+ 
១០០ម្រក 

គម ន 
េលបេ យ 
មន រ 

ពុំមនទិននន័យ 
ចេ្របើ 

បន 
មិន ចេ្របើបន 

** Atazanavir+ritonavir (ATV/r: ៣០០ ម្រក/១០០ម្រក) មន្របសិទិធភពដូចគន នឹង Lopinavir + ritonavir េហើយមន្រគប់ផ ំ យគន ។ ឱសថ 

ATV/r នឹងមនេ្របើ្របស់ េនកមពុជ កនុងឆន ំ ២០១២។ ្រតូវពិេ្រគះជមួយអនកជំនញ កនុងករណីអនកជំងឺទទួលករពយបលេ យឱសថ ARV 

ជួរទី២ មនជំងឺេថ្លើម និងជំងឺតំរងេនម។ 
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Combination 

Zidovudine 
+ 
lamivudine 
(AZT + 
3TC) 

៣០០ម្រក/១៥០ម្រក 
(មួយ្រគប់) ២ដង 
កនុង១ៃថង 

៣០០ម្រក/១៥០ម្រក 
និង៦០ម្រក/៣០ម្រក 

គម ន គម ន 
េ្របើរបូមន្តេ យែឡក 
្របសិនជ CrCl < 
៥០មល/នទី 

ជំេរ ើសែដល 
ចូលចិត្តេ្របើ 

ជំេរ ើសែដលចូលចិត្តេ្របើ 

Stavudine 
+ 
lamivudine 
(d4T + 
3TC) 

៣០ម្រក/១៥០ម្រក 
(មួយ្រគប់) ២ដង 
កនុង១ៃថង 

៣០ម្រក/១៥០ម្រក  
និង១២ម្រក/៦០ម្រក 

គម ន គម ន 
េ្របើរបូមន្តេ យែឡក 
្របសិនជ CrCl < 
៥០មល/នទី 

ចេ្របើបន 
ចេ្របើបន ប៉ុែន្ត នឹង បេងកើន 

ករ្របឈមនឹងករេកើត ជំងឺ 
សរៃស្រប ទ 

Stavudine 
+ 
lamivudine 
+ 
nevirapine  

(d4T + 
3TC + 
NVP) 

បនទ ប់ពីចប់េផ្តើម ២  
សប្ត ហ៍, ឬ ៣០ម្រក 
/១៥០ម្រក/២០០ម្រក 
(មួយ្រគប់) ២ដង 
កនុង១ៃថង  

៣០ម្រក/១៥០ម្រក 
/២០០ម្រក; ១២ម្រក 
/៦០ម្រក/១០០ម្រក 

គម ន គម ន 

តំរងេនម : 
េ្របើរបូមន្តេ យែឡក 
្របសិន ជ CrCl < 
៥០មល/នទី 

េថ្លើម : េជៀស ងេ្របើ 

ចេ្របើបន 

េបើ ចេធ្វើបន្រតូវេជៀស ង 
េ្រពះករពុលេថ្លើមសទួនគន  
េហើយមនករេកើនេឡើងៃនករ 
្របឈមនឹងករេកើត ជំងឺ 
សរៃស្រប ទ រឯឺកំរតិ 
ដូសក៏មិន ចបស់។ 

Zidovudine 
+ 

បនទ ប់ពីចប់េផ្តើមបន 
២សប្ត ហ៍, 

៣០០ម្រក/១៥០ម្រក
/២០០ម្រក; 

គម ន គម ន តំរងេនម : 
េ្របើរបូមន្តេ យ 

ជំេរ ើសែដលចូល 
េបើ ចេធ្វើបន្រតូវេជៀស ង 
េ្រពះករពុលេថ្លើមសទួនគន
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lamivudine 
+ 
nevirapine 

 (AZT + 
3TC + 
NVP) 

៣០០ម្រក/១៥០ម្រក
/២០០ម្រក (មួយ 
្រគប់) ២ដងកនុង១ៃថង 

៦០ម្រក/៣០ម្រក
/៥០ម្រក 

ែឡក ្របសិន ជ
CrCl < ៥០មល/នទី 

េថ្លើម : េជៀស ងេ្របើ 

ចិត្តេ្របើ រឯឺកំរតិដូសក៏មិនចបស់។

* កំរតិដូសៃនឱសថ ARV ទំងអស់ ែផ្អក មស្តង់ អន្តរជតិ
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ងទី១៩: ករ្រគប់្រគងពយបលផលប៉ះពល់សំខន់ៗៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 

ផលប៉ះពល់ 
ឱសថ ARV 
បងកេហតុ 

េ គសញញ  ករបងក រ 
ករ្រគប់្រគង 
ពយបល 

ឈឺចប់កនុងេពះ 

រ កេថ្លើម: 
d4T, NVP, 
EFV, RTV 

រ កលំែពង: 
ddI, d4T 

ឈឺចប់ 
កនុងេពះ 

ពិនិតយ ALT (និងេធ្វើ 
េតស្ត serology រក 
កររ កេថ្លើម) េន
េពលេធ្វើ baseline។ 
្រតូវេជៀស ងឱសថ
ទំងេនះ ្របសិនេបើ 
មនករ្របឈមនឹង
កររ កេថ្លើម 
ររឺ កលំែពង 

ពិនិតយ amylase 
និង ALT ។ 

ពិចរ កនុងករ
ពិនិតយេអកូេពះ. 
សូម ជំងឺរ ក

េថ្លើម’ រ ឺ‘ជំងឺ 
រ កលំែពង’ រ ឺ‘ 

ជំងឺ Lactic 
Acidosis’ 

េស្លក ្ល ងំ AZT 
េខ យ, ធមឹង, 

វលិមុខ 

ពិនិតយេកសិកឈម 
េពញេលញ(CBC) 

េនេពលេធ្វើ 
baseline។ េជៀស 
ងេ្របើ AZT េបើ Hb< 
៩,៥្រក/ដល ។ 

Hb>៨០្រក/ល: 
ពិនិតយរកជំងឺឱក
សនិយម។ ពិនិតយ 
Hb ម្តងេទៀត កនុង 
រយៈេពល  ២-៤ 

សប្ត ហ៍ 

Hb< ៨០្រក/ល: 
បញឈប់េ្របើ  AZT 

្របព័នធ្រប ទ 

ក ្ត ល* 
EFV 

េ គសញញ
្របព័នធ 
្រប ទ  

ក ្ត ល* 

ពិចរ េ្របើ ARV 
េផ ងេទៀត េបើសិន 
ជមនជំងឺផ្លូវចិត្ត 
របឺនេ្របើ រធតុ
េ្រគះថន ក់  

េ គសញញ តិច 
តួច: បន្តេ្របើ EFV, 

ម ន, ផ្តល់ 
EFV េពលយប់ 
េ គសញញ  
ធងន់ធងរ: បញឈប់ 
EFV 
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គរសូ 
ddI, NFV, 
RTV 

គ គម ន 

ពិនិតយមូលេហតុ 
េផ ងេទៀត។ផ្តល់ 
ករពយបលេ គ 
សញញ ។ បញឈប់ 
ករេ្របើឱសថេនះ 
េបើសិនជធងន់ធងរ រ ឺ
េនែតបន្ត     
គរសូ ។ 

ឈឺកបល AZT, EFV ឈឺកបល គម ន 

ពិនិតយមូលេហតុ 
េផ ងេទៀត។ 
បញឈប់ឱសថេនះ 
្របសិនជធងន់ធងរ រ ឺ
េនែតបន្តឈឺ  
កបល។ 

រ កេថ្លើម 

d4T, NVP, 
EFV, កំរតិដូស 
RTV 
េពញេលញ 

ធមឹងៗ, 
ចេង្អ រ, ក្អួត, 
ឈឺកនុងេពះ, 
េកើតេលឿង 

ពិនិតយ ALT (+/-េតស្ត 
serology រកជំងឺ
រ កេថ្លើម) េន 
េពលេធ្វើ baseline។ 
េជៀស ងេ្របើឱសថ
ទំងេនះេបើសិនជ 
មនករ 
្របឈមនឹងជំងឺ 
រ កេថ្លើម។ 

ALT/AST<៥ដងៃន
កំរតិធមម : ពិនិតយ 
ALT/AST ម្តងេទៀត 
កនុងរយៈេពល២-៤ 
សប្ត ហ៍។ ALT/AST

>៥ដងៃនកំរតិធមម
: បញឈប់ឱសថ 
ទំងេនះ។ 

Hyperbilirubinaemia IDV, ATV ខន់េលឿង គម ន 

បនទ ប់ពីរកមូល 
េហតុេផ ងេទៀត 
ែដលប ្ត ល
េ យមន 
Hyperbilirubinae
mia ពំុេឃើញេទ 
្រតូវប្តូរ េទេ្របើ
ឱសថ PI េផ ង។  

Hyperglycaemia/ 
diabetes 

្រគប់្រកុម PIs 
ទំងអស់ 

ធមឹងៗ, 
េ្រសកទឹក, 

េជៀស ងេ្របើពួក 
PIs េបើសិនជមន

េបើសិនជមន 
ជំងឺទឹកេនមែផ្អម 
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េនមេ្រចើន, 
បរេិភគ 
េ្រចើន 

ករ្របឈមមុខនឹង
ជំងឺទឹកេនមែផ្អម។ 

ចប់េផ្តើមេ្របើ
metformin។ 
បេងកើនករេ្របើ     
ឱសថេនះេទ

មភពចំបច់។ 
េបើសិនជមិន ច 
្រគប់្រគងបន្រតូវ 
បញឈប់ PI ។ 

ជតិខ្ល ញ់កនុងឈម 
ខពស់ 

្រគប់ PIs 
ទំងអស់, 
ជពិេសស 
RTV 

គម ន 

េជៀស ងេ្របើ PIs េបើ 
មនករ្របឈមមុខ 
នឹងជតិខ្ល ញ់កនុង
ឈមេឡើងខពស់ 

បន្ត PI និងបែនថម  
anti-lipid ។ េបើមិន

ច្រគប់្រគងបន
្រតូវបញឈប់ PI 
(សូម នទំព័រ 
៤១)។ 

ចេងក មេ គសញញ
Hypersensitivity  

ABC, NVP 

ន មកនទួល
ែសបក 
(ជពិេសសN
VP),្រគុនេក្ត
, រ កេថ្លើម, 
eosinophilia 

គម ន 

បញឈប់ឱសថេនះ 
េហើយមិន្រតូវេ្របើ
ម្តងេទៀតេទ េ្រពះ

ចប ្ត ល
េ យមនេ្រគះ
ថន ក់ដល់ជីវតិ។  

្រគួសកនុងតំរងេនម IDV 

ឈឺចប់
្រគេលៀន 
(Loin pain), 
េនម 

ឈម 

រក ជតិទឹកកនុង     
ខ្លួន។ ផឹកទឹក >   
១,៥ល/ៃថង 

បញឈប់ IDV។ 
រក ជតិទឹកកនុង 

ខ្លួន និងពយបល
បំបត់ករឈឺ
ចប់។ ចប់េផ្តើម
េ្របើ IDV ម្តងេទៀត 
េបើពំុមនេកើត
្រគួសកនុងតំរង
េនមម្តងេទៀតេទ 

Lactic acidosis AZT, d4T, ddI 
ធមឹងៗ,ចេង្អ រ, 
ក្អួត, គ 
និងហត់.  

េជៀស ងេ្របើ d4T 
+ddI (ជពិេសស 
កនុងេពលមនៃផទេពះ) 

បញឈប់ ARVs
ទំងអស់, ផ្តល់
ករគំ្រទដល់ អនក
ជំងឺ, ចប់េផ្តើម 
ពយបលេឡើងវញិ
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េ យរបូមន្ត 
ពយបលែដល 
គម ន d4T រ ឺddI 
េនេពលែដលអនក 
ជំងឺបននឹងន  
េហើយ។ 

Lipodystrophy 

្រគប់ ARV 
ទំងអស់  
(ជពិេសស 
AZT, d4T និង 
ddI ែដល
ប ្ត ល 
េ យ 
lipoatrophy 
និង PIs សំ ប់ 
ករ្របមូលផ្តុំ
ខ្ល ញ់ ។ 

  

បត់បង់ជតិ
ខ្ល ញ់េន 
តំបន់ជំុវញិ,  
central 
obesity, 
្របមូលផ្តុំ 
ជតិខ្ល ញ់
េនេពះ
(visceral fat 
accumu-
lation), 
‘េឡើងបូក 
ដូច្រកបី
និងេ ះ 
េឡើងធំ។ 

ពិចរ េ្របើឱសថ 
េផ ងេទៀត េ្រកពី 
d4T និង PIs ។ 

បញឈប់េ្របើ d4T រ ឺ
AZT 

Myopathy AZT 

បត់បង់ 
ច់ដំុ 

(Proximal 
muscle 
wasting) និង 
េខ យ 

គម ន បញឈប់ AZT 

ចេង្អ រ/ក្អួត 
AZT, ddI, RTV 
ATV/r, LPV/r 

ចេង្អ រ/ក្អួត គម ន 

ពិនិតយរកមូល 
េហតុេផ ងេទៀត។ 
ផ្តល់ករពយបល 
េ គសញញ ។ 
បញឈប់ករេ្របើ    
ឱសថែដលបងករ 
កនុងករណីធងន់ធងរ 
រេឺបើេ គសញញ េន
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ែតមន។ 

Neutropenia AZT គម ន 

ពិនិតយ្រគប់ឈម 
េពញេលញ (CBC) 
េនេពលេធ្វើ 
baseline។ េជៀស
ងេ្របើ AZT េបើ

ចំនួន   េកសិក 
neutrophil 
<១x១០៦/ល។        
ពិនិតយ្រគប់ឈម 
េពញេលញ CBC 
េនរយៈេពល ៤    
សប្ត ហ៍បនទ ប់ពីករ
ពយបល។ 

េកសិក
Neutrophil 
>៧៥០x១០៣/ល: 
ពិនិតយ្រគប់ឈម 
េពញេលញ 
(CBC) ម្តងេទៀត  
រយៈេពល ២-៤ 
សប្ត ហ៍។  
េកសិក
Neutrophil 
<៧៥០x១០៣/ល: 
បញឈប់ AZT 

រ កលំែពង ddI, d4T 
ចេង្អ រ, ក្អួត, 
ឈឺចប់   
កនុងេពះ 

េជៀស ងេ្របើ ddI, 
េចៀស ងេ្របើ d4T 
េបើមនករ្របឈម 
នឹងកររ កលំែពង 

ពិនិតយ amylase។ 
បញឈប់ឱសថ 
ARV  េបើ 
amylase > ១,៥ 
តំៃលធមម  រ ឺ
មនេ គសញញ  
ធងន់ធងរ រ ឺេ គ
សញញ េនែត      
បន្ត។ 

ជំងឺ្របព័នធ្រប ទ 
ខងចុង 

(Peripheral 
neuropathy) 

d4T, ddI 
សពឹក, េសក ប, 
ឈឺចប់ រ ឺ
ចុះេខ យ 

ពិចរ េ្របើឱសថ 
េផ ងេទៀត េ្រកពី 
d4T, ddI 

បញឈប់ឱសថ 
ARV េលើក ែលង 
ែត ករណី្រ ល 
េហើយនឹងនរ 

Rash ធងន់ធងរ ែដល 
គំ មកំែហងដល់ 
ជីវតិ 

NVP (នឹង 
ABC ែដរ) 

ែសបកេឡើង 
្រកហម(Eryt
hema), 
ពងទឹក 
(bullae), 
ដំេបែសបក 
(mucosal 

ចប់េផ្តើមេ យ ផ្តល់ 
NVP កនុងកំរតិដូស 
ទប (low dose)       
រយៈេពល ២         
សប្ត ហ៍។ 

ABC: បញឈប់     
ឱសថេនះ េហើយ 
មិន្រតូវេ្របើម្តង 
េទៀតេទ េ្រពះ 

ចមនេ្រគះ 
ថន ក់ ដល់ជីវតិ 

NVP: បញឈប់     
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ulceration) ឱសថទំងអស់។ 
មិន្រតូវ កលបង 
េ្របើេឡើងវញិេទ។  

ប៉ះពល់ដល់ទរក 
េពលេកើត 

(Teratogenicity) 

EFV 
ផលប៉ះពល់ 
ពីកំេណើ ត 

េជៀស ងេ្របើ  EFV 
េបើមនករ្របឈម 
នឹងករមនៃផទេពះ 

បញឈប់ EFV 

* រមួមនវលិមុខ, ឈឺកបល, េដកមិនលក់, ធ្ល ក់ទឹកចិត្ត, រមមណ៍មិនមូល, េឡះឡះ, សុបិន្ត ្រកក់, 
ងងុយេគង, ធ្ល ក់ទឹកចិត្តធងន់ធងរ, ចង់សំ ប់ខ្លួន, ឆកួតនឹងអ្វីមួយ ឬ ភន់ភំងវញិញ ណ ។ 

 
ឱសថ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍្រកុម NRTIs 

 ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់របស់ឱសថៈ សីុត ក់ទិក/ករពុលេថ្លើម 

• ករេកើនេឡើង ក់ តកនុងឈមេ យគម នេ គសញញ េកើតេឡើងញឹកញប់េនេលើ

អនកជំងឺែដលេ្របើជំពូកឱសថ្រកុម NRTIs បុ៉ែន្ដ មិនែមនជក ្ដ កំណត់នករ       

ប ្ត លេ យមន ក់ទិក សីុតេនះេទ ។ 

• ករេកើនេឡើង ក់ តកនុងឈមេ យមនេ គសញញ មិនសូវេកើតមនេទ 

េហើយករេកើតេឡើង សីុត ក់ទិកពិត្របកដជករណីកំរ 
បុ៉ែន្ដជញឹកញប់មនសភព ធងន់ធងរ ។ 

• ក ្ដ េ្រគះថន ក់ចំេពះ សីុត ក់ទិក គឺេ យ រេ្របើឱសថ្រកុម NRTIs 
ជពិេសស គឺ d4T និង/ឬ ddI ។ ក ្ដ េ្រគះថន ក់េផ ងេទៀតគឺ អនកជំងឺេភទ្រសី   
្រស្ដីធត់ (high body mass index) ្រស្ដីមនៃផទេពះ និងភពកង្វះពពួកវ ី មីន 
Riboflavin និង Thiamin។ 

• េ គសញញ ទំងេនះរមួមន ចុះេខ យ, សពឺក, ចេង្អ រ, ក្អួត, គរសូ, និងពិបក

ដកដេង្ហើម ។ 

• លទធផលៃនករពិនិតយមនទីរពិេ ធន៍បនបង្ហ ញថ េកើនេឡើង Anion Gap និង

េឡើងជតិ ក់ ត, AST/ALT, Creatinine, Kinase, Lactate Dehydrogenase 

និង Amylase ។ ្របសិនេបើករ ស់ែវងជតិ ក់ តមិន ចេធ្វើេកើត ែផ្អកេលើ

េ គសញញ ខងេលើជមួយករេកើនេឡើង Anion Gap Acidosis  និងេកើនេឡើងេតស្ដ 

 

មុខងរេថ្លើម(AST/ALT] គឺ ចសននិ ្ឋ នថ េកើត សីុត ក់ទិក (Lactic Acidosis) 
េហើយ។ 
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• ឈប់េ្របើឱសថកនុង្រកុម NRTIs ជបនទ ន់កនុងករណីសង ័យ។ ករពយបល ម 

េ គសញញ េ យបំេពញជតិទឹក ជតិបីកបូ ត និងជំនួយកនុងករដកដេង្ហើម។ 

• ចប់េផ្ដើមេ្របើឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ម្ដងេទៀតេ យមិនេ្របើ d4T ឬ ddI 
េហើយមិនគួរេ្របើ AZT ឬ 3TC េទ េ្រពះ ចមនករគំ មកំែហងដល់ជីវតិ 
ឧទហណ៍ៈ ករេ្របើរមូគន រ ង ABC ឬ TFV ជមួយនឹង NNRTI និង PI។ 

• េកើនេឡើងៃន ALT ឬAST េកើតេឡើងពី ៥-១៥% ចំេពះអនកជំងឺែដលេ្របើឱសថ  

្រកុម NRTIs បុ៉ែន្ដករេលចេចញេ គសញញ មនតិចជង ១% ។ 

 

ងទី២០: ទំរង់ និងករ្រគប់្រគងៃន រជតិ ក់ តកនុងឈម (Hyperlactaemia) 

កំរតិ 
Lactate 
(mmol/l) 

Frequency 
(%) 

ករ្រគប់្រគង អ្រ ្ល ប់ 
(%) គម នេ គសញញ  មនេ គសញញ  

ធងន់ > ១០ ០,១ បញឈប់ឱសថ្របឆំង 
នឹងេមេ គេអដស៍ 

បញឈប់ឱសថ្របឆំងនឹ
ងេមេ គេអដស៍ 

៨0 

មធយម ៥ – ១០ ១ ម ន ែស្វងរកមូលេហតុ 
េផ ងេទៀត និង 
បញឈប់ឱសថ្របឆំង 
នឹងេមេ គេអដស៍ 

0 

្រ ល ២ – ៥ ៥ ម ន និង 
រកេមើលផលវបិក 
Metabolic េផ ងៗ 

ែស្វងរកមូលេហតុ 
េផ ងេទៀត និង 
ពិចរ បញឈប់      
ឱសថ្របឆំងនឹង     
េមេ គេអដស៍ 

0 

 

ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់េ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ៈ ករបត់បង់ជតិខ្ល ញ់ 

(Lypoatrophy) 

• Lipoatrophy គឺជែផនកមួយៃនចេងក មេ គសញញ បត់ជតិខ្ល ញ់។ េ គសញញ េនះ

ក់ដូចជមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងករេ្របើឱសថ្រកុមNRTIs ជពិេសស d4T 

និង AZT។ នំេ យមនករថយចុះជតិខ្ល ញ់េនតំបន់ជំុវញិ (Peripheral)   
ជពិេសសេនេលើៃផទមុខ, ៃដ, េជើង និង ច់កំេប៉ះគូថ បង្ហ ញេចញឆ្អឹងថព ល់មុខ 
និង សរៃសឈមេខម េនចុងៃដចុងេជើង ។ 
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• Lipoatrophy េកើតមនញឹកញប់េហើយជទូេទេលចេចញចបស់បនទ ប់ពីពយបល 

បនមួយ ឬពីរឆន ំ។ ករសិក អេងកតេលើករផ្ល ស់ប្ដូរឱសថេដើមបីពយបលករបត់ 

បង់ជតិដំុខ្ល ញ់ ជទូេទ េនមិនទន់បនលទធផលដូចបំណងេឡើយ។ ករផ្ល ស់ 

ប្ដូរ d4T ឬ AZT េទ ABCបនបង្ហ ញករវលិ្រតឡប់េទរកភពេដើមៃនករបត់បង់ 

ជតិខ្ល ញ់េនតំបន់ជំុវញិ (Peripheral lipoatrophy) មនភពយឺតយ៉វ។ បចចុបបនន 
ឱសថែដលេ្របើេនកនុងករពយបលគឺកំពុងសថិតេនកនុងករសិក េនេឡើយ ។ 

 

Zidovudine (AZT) 

• ជំងឺេស្លក ្ល ំងនិងជំងឺខ្វះ្រគប់ឈមស (neutropenia) គឺជផលប៉ះពល់ចំបង។  

អ្រ ៃនផលប៉ះពល់េនះគឺមនពី៥-១០ភគរយ និងមនអ្រ ខពស់ចំេពះអនកជំងឺ 

េអដស៍ដំ ក់កលធងន់ធងរ។ ករពយបលផលប៉ះពល់េនះ គឺករបនថយកំរតិដូស 

ឱសថ (្របសិនេបើមិនធងន់ធងរ), េ យករបញចូ លឈម និង/ឬផ្អ កេ្របើឱសថ។ 
• ឈឺកបល ចេង្អ រ វលិមុខេកើតមន្របែហល ៥េទ ១០ភគរយ ៃនអនកជំងឺេហើយ 

េ គសញញ ទំងេនះ នឹងបត់បង់េទវញិ កនុងរយៈេពលពីរ ឬបីសប្ត ហ៍។ 
• ជំងឺ ច់ដំុេ យមនករឈឺចប់ ច់ដំុេខ យ និងស្វិតែដល ចេកើតមនេឡើង 

េហើយជទូេទនឹងវលិ្រតឡប់េទរកសភពេដើមវញិេនេពលឈប់េ្របើ AZT ។ 
 

Stavudine (d4T) 
• ផលប៉ះពល់សំខន់ៗៃន d4T គឹជំងឺសរៃស្រប ទខងចុង (Peripheral Neuro- 

pathy) ។ ផលប៉ះពល់េនះេកើតមនជញឹកញប់និងធងន់ធងរេនេពលែដលេ្របើឱសថ 

េនះកនុងកំរតិដូសខពស់ និងរយៈេពលយូរ ជំងឺេអដស៍ធងន់ធងររមួផ ំជមួយនឹងករេ្របើ 

ឱសថេផ ងេទៀតែដលពុលដល់សរៃស្រប ទ (neurotoxic drugs) ជពិេសសគឺ 

ddI ។ េ គសញញ េនះ ចបត់េទវញិជបន្ដបនទ ប់កនុងរយៈេពល ២ ឬ ៣សប្ដ ហ៍ 

បនទ ប់ពីឈប់េ្របើ d4T បុ៉ែន្ត ចសថិតេនរយៈេពលយូរ និង ចប ្ត លេ យ

ចុះេខ យ។ 

• d4T ែដលជឱសថ្រកុម NRTIs ចប ្ត លេ យមនផលប៉ះពល់ជងឱសថ

េផ ងេទៀតកនុង្រកុមេនះ។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះមនដូចជ៖ lactic acidosis ពុល

េថ្លើម និងបត់បង់ជតិខ្ល ញ់។ 
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• d4T ចប ្ដ លេ យរ កលំែពង និងេកើតមនជញឹកញប់េនេពលេ្របើ 

ជមួយ ddI។  

• ចេងក មេ គសញញ  Guillam-Barre េកើតេឡើងេ យ រករេ្របើ d4T។ ្របសិនេបើ

មនសញញ មួយេកើតេឡើងជប់ជនិចច ឧទហណ៍ ច់ដំុចុះេខ យ្រតូវែតឈប់ 

េ្របើ d4T។ 

 

 Lamivudine (3TC) 
• 3TC និង FTC ងយ្រសូលេ្របើ េហើយមនផលប៉ះពល់តិចតួចបំផុត។ 

• ផលប៉ះពល់មនេ យកំរ បុ៉ែន្ដ ចប ្ដ លេ យឈឹកបល អស់កំ ំង វលិមុខ 

ចេង្អ រ ក្អួត គរសូ រ កលំែពង ជំងឺសរៃស្រប ទខងចុង (Peripheral 

Neuropathy) ជំងឺខ្វះ្រគប់ឈមស (Neuropenia)និងពុលេថ្លើម(Hepatic Toxicity)។ 

 

 Didanosine (ddI) 
• ផលប៉ះពល់សំខន់ៗៃន ddI គឹ Peripheral Neuropathy និងរ កលំែពង។ 

Peripheral Neuropathy េកើតមន្របែហល ៦-១៥% ៃនអនកេ្របើឱសថេនះ។ ផលប៉ះ

ពល់េកើនេឡើង្របសិនេបើេ្របើេពលជមួយគន នឹង d4T។ បុ៉ែន្ដេ គសញញ េនះនឹង

ចបត់េទវញិកនុងរយៈេពលពីរ ឬបីសប្ដ ហ៍េ្រកយេពលឈប់េ្របើឱសថេនះជួយ

កល ផលប៉ះពល់ ចសថិតេនយូរអែង្វង និង ប ្ត លេ យចុះេខ យ ។ 

• កររ កលំែពងេកើតមនពី ១-៧% ៃនអនកេ្របើនិងប ្ដ លេ យ ្ល ប់ ១% ។     

ក ្ដ េ្រគះថន ក់េកើតេឡើងេនេពលេ្របើកំរតិដូសឱសថខពស់, អនកផឹកជតិសុ េ្រចើន, 

អនកធត់ខ្ល ំង, អនកេលើសជតិខ្ល ញ់កនុងឈម ្រគួសកនុងថង់ទឹក្របមត់ និងករេ្របើ   

ឱសថដៃទេទៀតែដលប ្ដ លេ យរ កលំែពង ដូចជ d4T ។ ្រតូវែត ឈប់េ្របើ  

ddI ្របសិនជ េបើមនរ កលំែពង។  

• ddI ចប ្ដ លេ យ គរសូ ចេង្អ រ ក្អួត ឬ ឈឺេពះ េកើតមនពី ៥-១៨ % 

ៃនអនកេ្របើ ។ 

•  ddI ្រតូវេ្របើេ យ្របុង្របយ័តនជមួយនឹង TDF េ្រពះប ្ដ លេ យេឡើងកំរតិ ddI 

ដូេចនះ កំរតិដូស ddI ្រតូវបន្ដយដល់ ២៥០ ម្រក កនុងមួយៃថង។ 

• កំរតិ ddI ចេកើនេឡើងដល់េទ ១០០ ភគរយ េនេពលេ្របើជមួយនឹង 

Ganciclovir ។ អនកជំងឹេ្របើឱសថទំងពីរេនះរមួគន ្រតូវេធ្វើករ ម នេ យយក 

ចិត្ដទុក ក់បំផុត ។ 
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 Abacavir (ABC) 
• ផលប៉ះពល់សំខន់ៗ ៃន ABC គឹ ចេងក មេ គសញញ  Hypersensitivity ែដលេកើត

មនេឡើង ៣-៥% ៃនអនកេ្របើឱសថេនះែដលមនសមបុរែសបកសជជងមនុស

េនកនុងប ្ដ ្របេទស សីុ េគនយ៍ ក៏ប៉ែន្ដេបើេកើត ចប ្ដ លេ យ ្ល ប់បន។ 

រយៈេពលជមធយមៃនករេលចេចញជេ គសញញ មនរយៈេពលមួយសប្ដ ហ៍េ្រក

យេ្របើ ABC និង ជង ៩០% ៃនករណីេកើតមនេឡើងេន ៦ សប្ដ ហ៍តំបូង បុ៉ែន្ដ ក៏

ចេកើតមន្រគប់េពលៃនករពយបលផងែដរ ។  

• េ គសញញ ែដលេកើតមនដូចជ៖  

- ្រគុនេក្ដ  េកើតមនជញឹកញប់ 
- ន មកនទួលេលើែសបក ចេកើតមនញឹកញប់ 
- ្របព័ន្ឋរ ំ យ រៈ ចេង្អ រ ក្អួត គរសូ និង ឈឺេពះ 
- ្របព័ន្ឋដកដេង្ហើមៈ រ កបំពង់ក ក្អក ថប់ដេង្ហើម 
- ឈឺសន្ល ក់ទូេទ ឈឺ ច់ដំុ ឈឺកបល មិន្រសួលខ្លួន 
- ករពិនិតយបង្ហ ញេ យេឃើញថ មន្រគុនេក្ដ  ន មកនទួលេលើែសបក 

េឡើងកូនកណ្ដុ រ និង ដំេប Mucosal។ ករពិនិតយអមគ្លីនិក 
បនបង្ហ ញថមនករេកើនេឡើងអង់សីុមេថ្លើម, Creatinine Kinase, 
Creatinine និងករថយចុះ   ផ្ល ែកតេនកនុងឈម (Thrombocytopenia) ។ 

 
• េដើមបីែញកេចញពីជំងឺដៃទេទៀត គឺមនករលំបក ស់ ។ លកខណៈជេ្រចើនរបស់ 

ABC hypersensitivity រមួមនៈ 

- ករពក់ព័ន្ឋជមួយសរ ី ងគជេ្រចើន ឧទហណ៍ 
េ គសញញ ្របព័ន្ឋរ ំ យ រ និង ្របព័ន្ឋដកដេង្ហើម 

-  ករេកើតេឡើងភ្ល មៗៃនចេងក មេ គសញញ ដ៏្រសួច្រ វ 
-  េ គសញញ កន់ែតធងន់ធងរ េនេពលែដលកំរតិដូសឱសថ ABC ្រតូវបនេ្របើ 

បន្ដេទៀត ។ 

 
• អនកែដលេ្របើឱសថ ABC ្រតូវែតពិេ្រគះេយបល់ ចំេពះចេងក មេ គសញញ  

hypersensitivity និងផ្ដល់េយបល់េ យអនកជំងឺ្របប់ពីេ គសញញ មួយែដល

េកើតមនភ្ល មៗ។ ្របសិនេបើ hypersensitivity ្រតូវបនសង ័យេ យម្រន្ដី           

សុខភិបល្រតូវឈប់េ្របើឱសថ ABC េហើយមិន្រតូវេ្របើេឡើងវញិេទ ពីេ្រពះ

ចប ្ដ លេ យ ្ល ប់េ យ្របតិកមមឱសថេនះ។ករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់
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េនះគឺករពយបល មេ គសញញ េហើយគម នេហតុផល  ែដល្រតូវេ្របើ Steroids

េនះេទ ។ 

 

 Tenofovir (TDF) 
• TDF ្រតូវបនចំ ត់ថន ក់េនកនុង្រកុម NRTIs េហើយមុខងររបស់ NRTIs េនកនុង 

របូមន្តពយបល គឺ្រសួលេ្របើនិងមនផលប៉ះពល់តិចតួច។ េ គសញញ ៃនផលប៉ះ

ពល់របស់ TDF ចមនៈ ចេង្អ រ, ក្អួត, និង គរសូ បុ៉ែន្ត មិនធងន់ធងរេទ។ 

មនករណី យករណ៍ថ ចេកើតមន ចេងក មេ គសញញ  Fanconi Syndrome 

និងខួចតំរងេនមផងែដរ បុ៉ែន្តមូលេហតុចបស់ ស់ មិនទន់ ចកំណត់បនេទ។ 
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របូភពទី១: ទំនក់ទំនងរ ង ddI និង កររ កលំែពង 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មន 
្របវត្ដិៃនកររ ក 

លំែពង 

គម ន 

ឈឺេពះេនេពល
េ្របើ ddI 

យតំៃលេ យ្របុង្របយ័តន,េធ្វើ
េតស្ដេសរ ៉មូ Amylase និង 

ពិនិតយេអកូេពះ 

- បន្ដករពយបល 
- មិនចំបច់ពិនិតយ Amylase 
ជ្របចំេទ េលើកែលងែត
មនឈឺេពះ 

Amylase>១.៥ តំៃលធមម  ឬ  
ពិនិយេអកូេពះ ឬ សភពគ្លីនិក 
ទក់ទងនឹងកររ កលំែពង ឬ 

ឈឺេពះខ្ល ំង 

គម ន

មន 

េធ្វើេតស្ត Amylase ល់២សប្ដ ហ៍ម្ដង 
លុះ្រ ែតេ គសញញ បនធូរ្រ ល 
េហើយ Amylase តិចជង ១,២៥ 

ៃនតំៃលធមម  

- មិន្រតូវេ្របើ ddI េបើ ចេចៀស ងបន 
-  មិន្រតូវេ្របើ ddI ជមួយ d4T 

េ គសញញ បន្របេសើរ
េឡើង និង Amylase  

ថយចុះ

មន 

គម ន 

គម ន 

-ឈប់េ្របើឱសថ ARV
- ពយបលជំងឺរ ក
លំែពង 
- េពលេ គសញញ បន 
្របេសើរេឡើងចប់េផ្តើម
ពយបល ART េឡើង
វញិេ យមិនេ្របើ ddI  

មន
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របូភពទី២: កររថយចុះ្រគប់ឈម្រកហមេ យ AZT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ចប់េផ្តើមេ្របើ cotrimoxazole ≥ ១ែខេ្រកយពីេ គសញញ បនធូរេសបើយេបើ : 
    - anemia មិនែមនប ្ត លមកពី cotrimoxazole និង  

    - ចេ្របើ cotrimoxazole បន  

េតស្ដ Hb មុនេ្របើករចប់
េផ្ដើមេ្របើ AZT < 8g/dl 

មន

អត់

ចប់េផ្ដើមេ្របើAZT

-ឈប់េ្របើ cotrimoxazole 
-ពិនិតយ និងពយបលជំងឺឱកសនិយម ជពិេសស ជំងឺរេបង 
-ពិចរ ពីករបញចូ លឈម ្របសិនេបើមនេ គសញញ ធងន់ធងរ 

-ពិនិតយ blood film និង reticulocyte count ្របសិនេបើមន
-ផល់ folic acid

រកីចំេរ ើនឬេទ?
មន

អត់

↓Hb អត់បន្ដេ្របើ AZT 

មន

Hb > 25% ឬ< 80g/l 

់

Hb ធ្ល ក់េ្រកម 25% និង Hb ≥ 80g/l 

និង មិនមនេ គសញញ ធងន់ធ្លរ 

ឈប់េ្របើ cotrimoxazole 

-ពិនិតយនិងពយបលជំងឺឱកសនិយម 
ជពិេសសជំងឺរេបង 
-ពិនិតយ blood film និង reticulocyte count ្របសិនេបើមន

-ផល់ folic acid

-ពិចរ ពីករបញចូ លឈម

និង/ឬចូលសំ កេពទយ្របសិនេបើមនេ គសញញ ធងន់ធងររ 
-ពិនិតយ និងពយបលជំងឺឱកសនិយម ជពិេសស ជំងឺរេបង 
-ពិនិតយ blood film និង reticulocyte count និងផ្ដល់ folic acid 

រកីចំេរ ើនឬេទ?
បន្ដពិនិតយរកេមើលមូលេហតុៃន
anemia 
ជពិេសសជំងឺឱកសនិយមនិងជតិ
ពុលរបស់ឱសថ

-បន្ដពយបលេ យឱសថ ARV

-ពិចរ ពីករេ្របើ AZT 
ែតមួយគត់នេពលអនគត 
្របសិនេបើមន anemia 
ែដលប ្ដ លមកពីបញ្ហ េផ ងៗ 

-ឈប់េ្របើ AZT+Cotrimoxazole 

-ប្ដូរមក d4T (ឬ NRTIេផ ងេទៀត្របសិនេបើមិនេ្របើ d4T) 

អត់មន

រកីចំេរ ើនឬេទ? 

បន្ដេ្របើ AZT 

មន 

អត់
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 របូភពទី៣ ³ ករពុលេថ្លើមេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ (ART-associated liver toxicity) 

 
 
 
 
 

ម ន៖  

-SGPT/ALAT+ សញញ គ្លីនិកេរៀង ល់៥េទ១៤ៃថង 
-  េ គសញញ គ្លីនិក 

មន

PI 

-SGPT/ALAT<5 ដងៃនតំៃលធមម  និង 
គម នេ គសញញ  និង គម នេចញេលឿង 

-បន្តពយបលេ យ ART 

- ឈប់េ្របើ cotrimoxazole, flucoazole និងឱសថេផ ងេទៀត 

ែដលប ្ត លេ យពុលេថ្លើមរមួទំង ផឹកសុ  និងឱសថបុ ណ 

ភពមិនធមម មៃនេតស្តេថ្លើម ឬេ គសញញ គ្លីនិក   

រ កេថ្លើមេ យ  NNTRI ឬ PI 

-ឈប់េ្របើS NNRTI/PI,  cotrimoxuzole, fluconazole និងឱសថេផ ងេទៀត ែដលប ្ត លេ យពុលេថ្លើមរមួទំង 
ផឹកសុ  និងឱសថបុ ណ 

- បន្តេ្របើេ យ NRTI  េផ ងេទៀតរយៈេពល៧ៃថង 
-សង ័យថរេបង (រមួទំងរេបង IRS)  ជពិេសសអនកជំងឺែដលមន  CD4 ទប, ្រសកទំងន់, ឈឺ ុ ៃំរយ៉ូរ និង/ឬេឡើងកូនកណ្តុ រ, 
-សង ័យថ ជំងឺរ កេថ្លើម B (រមួទំងជំងឺរ កេថ្លើម B IRS) េបើអង់ទីែហ នជំងឺរ ក្របេភទ B វជិជមន. 

ជំងឺរ កេថ្លើមែដល ចប៉ះពល់ដល់ជីវតិ 

- ថយចុះ ម រតី 

- ហូរឈម/មនកំណកឈមមិនធមម  

ម ន៖  

-SGPT/ALAT+ សញញ គ្លីនិកេរៀង ល់៥េទ១៤ៃថង 
-  េ គសញញ គ្លីនិក 

រកីចំេរ ើនឬេទ? 

-ឈប់េ្របើឱសថទំងអស់ 

-ពិចរ ចូលសំ កេពទយ 
- បញចូ លេសរ ៉មូ 

-្រ វ្រជវរកជំងឺរេបង 

បន្តពយបលេ យ្រកុ
ម NNRTI/PI 

្រ វ្រជវរកជំងឺៈ -រេបង 

-ករ ងំសទះ 
-
ករបង្តេ គរ កេថ្លើមេផ ង

មន

-ចប់េផ្តើមពយបលជថមីេ យរបូមន្តពយបលមន EFV  

េ គសញញ បនធូរេសបើយ + SGPT/ALAT ធមម  

មិន្រតូវេ្របើ  NVP  េទៀតេទ 

ចប់េផ្តើមពយបលជថមីេ យ cotrimoxazole  និង fluconazole ≥ ២សប្ត ហ៍និង ≥ 

១ែខេ្រកយេ គសញញ បនធូរេសបើយ + SGPT/ALAT ធមម េបើ 
-ករពុលេថ្លើម ចមិនែមនប ្ត លពី ឱសថទំងអស់េនះេទ 

- បន្តករពយបលបងក រេ យឱសថទំងេនះ 

-ចប់េផ្តើមពយបលជថមីេ យរបូមន្តពយបលមនPI  

េពលេ គសញញ បនធូរេសបើយ + SGPT/ALAT ធមម  
-មិន្រតូវេ្របើឱសថ្រកុម NNRTI ជថមីេទ 

ចប់េផ្តើមពយបលជថមីេ យរបូមន្តពយបលមន EFV 

េពលេ គសញញ បនធូរេសបើយ + SGPT/ALAT ធមម  

-មិន្រតូវេ្របើឱសថ RTV បេងកើន PI ជថមីេទ 

អត់ អត់

ម ន៖  

-SGPT/ALAT េរៀង ល់២េទ៣ៃថង 

អត់

 េតើឱសថ មួយNNRTI/PIែដលេ្របើ? 

EFV
NVP 

-SGPT/ALAT 5-10 ដងៃនតំៃលធមម  និង 
មនេ គសញញ  និង េចញេលឿង  

រកីចំេរ ើនឬេទ? រកីចំេរ ើនឬេទ? 

 េតើឱសថ មួយNNRTI/PIែដលេ្របើ? 
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ឱសថ្រកុម Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 
ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ន មកនទួលេលើែសបក  (Rash) និង រ កេថ្លើម 

• ន មកនទួលេលើែសបក ចេកើតមនេឡើងេ យករេ្របើNVPនិងEFV បុ៉ែន្ដ ន មកនទួល
ែសបកធងន់ធងររមួមន Stevens-Johnson Syndrome ចេកើតមនចំេពះែតករេ្របើ NVP   
េទ ។  

• មិនមន្របតិកមមែខ្វងគន ែដលប ្ដ លេ យមន ន មកនទួលេលើែសបក រ ង NVP និង 
EFV េទ។ ដូេចនះ ចេ្របើ EFV បន ្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើែសបកេកើតេឡើងេ យ
ករេ្របើ NVP និងផទុយមកវញិ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើ
ែសបកេ យ រករេ្របើ NVP មនភពធងន់ធងរ ឬរមួផ ំជមួយករប៉ះពល់ Mucosal 
កនុងករណី េនះមិនគួរេ្របើ EFV េទ។  

• ជំងឺរ កេថ្លើម ចេកើតមនេឡើងេ យ រេ្របើ NVP និង EFV បុ៉ែន្ដ ជញឹកញប់េកើត
េឡើងេ យ រករេ្របើ NVP។ េដើមបីេ យមនសុវតថិភព្រតូវេ្របើឱសថេផ ងេទៀត េបើ
ជំងឺរ កេថ្លើមេកើតេឡើងេ យ រករេ្របើ NVP ឬ EFV េលើកែលងែតជំងឺរ កេថ្លើម
មនសភពធងន់ធងរ ឬ គំ មគំែហងដល់ជីវតិ ។ 
 

Nevirapine (NVP) 
• ផលប៉ះពល់ចំបងៗ ៃន NVP គឹ ន មកនទួលេលើែសបក និង ជំងឺរ កេថ្លើម ។ 
• ន មកនទួលេលើែសបកេកើតមន ១៧% ៃនអនកេ្របើេហើយមនសភពធងន់ធងរប ្ដ លេ យ

ឈប់េ្របើឱសថមនពី ៦-៨% េហើយបងកេ យមន  Stevens-Johnson syndrome ឬ 
ពុលេធ្វើេ យែសបករលួយ (toxic epidermal necrosis) េកើតមន ០,៣% ។  

• ន មកនទួលេលើែសបកជញឹកញប់េកើតមនេឡើងកនុងរយៈេពល២-៤សប្ដ ហ៍តំបូងៃនករេ្របើ 
ឱសថ ។ ជធមម  ផទ ំងែសបកេឡើង្រកហម ពងទឹកេន មផនត់ែសបកនិងេលើដងខ្លួន 
និងេនៃដ។ ្រគុនេក្ដ  ឈឺ ច់ដំុ រ កេថ្លើម និង eosinophilia ក៏េកើតមនែដរ ។  

• ្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើែសបកតិចតួចេ យគម នេ គសញញ េផ ងេទៀត ឬគម នករ ច់
េ ចដល់ mucosal េទ  NVP ចេ្របើបន្ដេ យ្របុង្របយ័តន។ េនេពលែដលេកើតមន

ន មកនទួលេលើែសបក ្រតូវេ្របើ NVP េ យកំរតិដូសទបកនុងរយៈេពលដំបូងមិន្រតូវតំេឡើង 
កំរតិដូស NVP លុះ្រ ែត ន មកនទួលេលើែសបកជបត់េទវញិ។ ្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើ
ែសបកមិនជបត់េទវញិកនុងរយៈេពលមួយែខេទ ប្ដូរេទ EFV ។ 

• ្របសិនេបើ ន មកនទួលេលើែសបកបន្ដិចបន្ដួច ្រតូវប្ដូរពី NVP េទ EFV។ 
• ្របសិនេបើមនសញញ មួយែដលបង្ហ ញេឡើងដូចខងេ្រកមេនះ 

្រតូវឈប់េ្របើ់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ទំងអស់ ្រពមទំង Cotrimoxazole។ ្រតូវឈប់
េ្របើ  NVP ជ ថ ពរេហើយែថមទំងមិន្រតូវេ្របើ NVP និង EFV េនេពលអនគតេទ (្រតូវេ្របើ 
PI េពលេ គសញញ បនធូរេសបើយ)៖ 

♦ ន មកនទួលេលើែសបកធងន់ធងរ (severe rash) 
♦ ន មកនទួលេលើែសបកជមួយ ពងទឹកធំៗ ឬ ដំេបែសបក 
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♦ ច់េ ចដល់ mucosal 
♦ ចេងក មេ គសញញ  Hypersensitivity៖  ្រគុនេក្ដ  ឈឺ ច់ដំុ រ កេថ្លើម និង 

Eosinophilia ។ 
• កររ កេថ្លើម ចេកើតេឡើងែតឯកឯង ឬជមួយ ន មកនទួលេលើែសបក ឬ Hypersensitivity 

Syndrome។ ភពមិនធមម ៃនលទធផលេតស្ដមុខងរេថ្លើម ចមន ១៥% និងសញញ គ្លីនិក
រ កេថ្លើមមនពី ១-៥% ។ ភពេខ យេថ្លើម និង ្ល ប់ ចេកើតេឡើងេ យកំរ ។ េសទើែត ២ 
ភគ ៣ៃនករណីេនះ េកើតេឡើងេន ៣ែខដំបូងៃនករេ្របើ NVP េហើយក៏ ចេឡើង្រគប់េពល
ែដរ។ 

• ក ្ដ េ្រគះថន ក់របស់ NVP ទក់ទងនឹងកររ កេថ្លើម និង មនភពមិនធមម ៃនលទធផល
េតស្តមុខងរេថ្លើមេនេពលចប់េផ្ដើមេ្របើថន ំេនះ, អនកផឹកសុ េ្រចើន, អនកមន យុេ្រចើន, េភទ្រសី, 
មនជំងឺរ កេថ្លើម្របេភទ B ឬ C និង ចំនួនេកសិកេន CD4 ខពស់ ។  

• េ គសញញ ជទូេទមិនចបស់ ស់ៈ មិន្រសួលខ្លួន មិនឃ្ល នបយ ចេង្អ រ និងក្អួត ។ 
គួរកត់សំគល់ថឈឺេពះ និងេចញេលឿង មិនេកើតមនេន្រគប់ករណីេទ។  ដូចករបក្រ យ
ខងេលើជំងឺរ កេថ្លើមេកើតមនេឡើង ចជែផនកមួយៃន Hypersensitivity Syndrome  ជមួយ
នឹង ន មកនទួលេលើែសបក ្រគុនេក្ដ   ឈឺ ច់ដំុ និង Eosinophilia។  

• េបើរ កេថ្លើមេកើតមនេ យករេ្របើ NVP េនះ្រតូវឈប់េ្របើឱសថេនះជ ថ ពរ។ ចេ្របើ 
EFV ្របសិនេបើ រ កេថ្លើមមិនសូវធងន់ធងរ ឬគំ មកំែហងដល់ជីវតិ ។ 
 

Efavirenz (EFV) 
• ផលប៉ះពល់សំខន់ៗ ៃន EFV គឹ ប៉ះពល់េលើ ្របព័ន្ឋសរៃស្រប ទក ្ដ ល ។  
• ផលប៉ះពល់េនះេកើតមន ៣០-៥០% ៃនអនកេ្របើឱសថេនះ និងមនេ គសញញ ដូចជ 

វលិមុខឈឺកបល សំ ន្តមិនលក់ ធ្ល ក់ទឹកចិត្ដ មិន ចេផ្ដ ត រមមណ៍ រេវ ើរ យ សុបិន្ដ 
្រកក់ និងងងុយសំ ន្ដេហើយជទូេទ េ គសញញ ទំងេនះ ចេកើតមនេឡើងេ្រកយេពល 

េ្របើ EFV បន ២-៣ សប្ដ ហ៍។ តិចជង២% ៃនអនកេ្របើឱសថេនះ ចេកើតមនជំងឺផ្លូវចិត្ដ 
ធងន់ធងរ ដូចជករធ្ល ក់ទឹកចិត្ដខ្ល ំង មនបំណងចង់សំ ប់ខ្លួន វកិលចិរតិ និងវែង្វងវង្វ ន់ ។ 
សញញ ទំងេនះ ចេកើតមនេឡើងចំេពះអនកែដលមន្របវត្ដិជំងឺខួរកបលពីមុនមក 
ឬអនកេ្របើឱសថមួយចំនួន។ 

• ្របសិនេបើមនេ គសញញ តិចតួច EFV ចេ្របើបន្តបន និងេ យេលបេនេពលយប់េដើមបី
កត់បនថយផលប៉ះពល់របស់ ។ ្របសិនេបើផលប៉ះពល់មនសភពធងន់ធងរ ្រតូវឈប់េ្របើ 
EFV ជអចិៃ្រន្ដយ៍ ។  

• ផលប៉ះពល់េផ ងៗេទៀត របស់ EFV គឺ ន មកនទួលេលើែសបក និង រ កេថ្លើម។ 
• EFV ក៏ ចប ្ដ លេ យទរកេកើតមកមិនធមម  (Teratogenic) ដូចេនះមិន្រតូវេ្របើ       

ឱសថេនះ ចំេពះ្រស្ដីមនៃផទេពះេទ ជពិេសស កនុង្រតីមសដំបូង ។  
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របូភពទី៤: គំនួសបំ្រពួញអំពី ន មកនទួលេលើែសបកប ្ត លមកពីករពុលឱសថ្រកុម NRTIs 

ន មកនទួលេលើែសបកប ្ត លមកពីNVP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a): ករេ្របើ EFV រជថមី ្រតូវ ម ន 

កុមរ េ យយកចិត្តទុក ក ់

Rash េសើម,ពងទឹក, បះ៉ពល់ភន ស 

Mucous  

េ គសញញ ទកទ់ងនឹង Transaminases  

ដូចជ ្រគុនេក្ត  

ន មកនទួលេលើែសបក 

Rash សងួត,ដុំ,របក្រសករសងួត 

បន្តNVP កនុងកំរតិដូសដែដល(1/2 dose 

េបើសថិតកនុងដំ កក់ល lead-in) ពនិិតយ 

និងផ្តល់ antihistamines 

 

Rash រលបប់ត ់ Rash សថិតេន>១ែខ 

បន្ត NVP ប្តូរេទ EFV 

Transaminases 
កំរតិ១ ឬ ២ 

គម នេ គសញញ  Systemic 

បញឈបN់VP, ពនិិតយ, 

និងផ្តល់ 

antihistamines 

េ្របើEFV ម្តងេទៀត 

េនេពលេ គសញញ ធូរ្រ ល 

Transaminases កំរតិ៣ ឬ 

៤ មន េ គសញញ  Systemic 

បញឈបក់រពយបលេ យARV ម ន 

និងផ្តល់ករពយបលេ គសញញ  

េបើ LPV/r ម្តងេទៀត េនេពលេ គសញញ ធូរ្រ ល(a) 

Rash គំ មកំែហងដល់ជីវតិ: ចេងក មេ គសញញ  Stevens 

Johnson, Lyell shock 
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របួភពទី៥: គំនួសបំ្រពួញអំពីេ គសញញ សរៃស្រប ទក ្ត លប ្ត លមកពីករពុល   
ឱសថ EFV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពនយល់អនកជំងឺមុនចប់េផ្ដើមេ្របើ EFV 
ផ្ដល់ EFV េនេពលយប់ 

សុបិន្ត ្រកក់,  
សំ ន្តមិនលក់, 

វលិមុខធីងេធង, ចរកិ 
លកខណៈមនផ្ល ស់ប្ដូរឬេទ ? 

អត់

មន 

េតើអនកជំងឺ និង្រគួ ររបស់ពួក
េគ ច្រទំ្រទបនឬេទ? 

បន្ដេ្របើ 
EFV 

អត់ 

≤១ែខបនទ ប់ពីេ្របើ 
EFV 

បន

មន មនេ គសញញ  
CNS ធងន់ធងរ

អត់

េធ្វើករ យតំៃលេឡើងវញិ
បនទ ប់ពីពយបល 

បនមួយែខ

មន អត់ 

-ឈប់េ្របើ EFV 
-េ្របើ NVP ្របសិនេបើមិនមន  
contra-indicated 
-េ្របើ PI ្របសិនេបើមិនេ្របើ NVP
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Protease Inhibitors (PIs) 
ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ េលើេម បូលិក  (Metabolic)  

• ្រគប់ឱសថ PIs ទំងអស់ ចប ្ដ លេ យមនផលប៉ះពល់េលើ Metabolic របស់ ង 
កយែដលរមួមន ករែ្រប្របួលៃនជតិខ្ល ញ់ (Lipodystrophy) ភព ុ ំជមួយ Insulin
និងទឹកេនមែផ្អម និងេលើសជតិខ្ល ញ់កនុងឈម (Hyperlipidaemia) ។ 
 

ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ករែ្រប្របួលៃនជតិខ្ល ញ់ (Lipodystrophy) 

• ចេងក មេ គសញញ ទំងេនះរមួមន ករបត់បង់ជតិខ្ល ញ់េ្រកមែសបក (Peripheral lipo 
atrophy) ែដលេកើតមនេ យករេ្របើឱសថ្រកុម NRTIs ជពិេសស d4T និងករ
្របមូលផ្ដុំជតិខ្ល ញ់េនេពះ (ធត់ ”Central Obesity” ករ្របមូលផ្ដុំជតិខ្ល ញ់េនកញច ឹងក 
“Buffalo Hump៖ បូក្រកបី ” និង េឡើងេ ះែដលេកើតេឡើងេ យករេ្របើឱសថ្រកុម PIs។ 
ផលវបិកៃនករពយបលេ យឱសថ្រកុម PIs ជញឹកញប់ រមួផ ំជមួយ ផលវបិក
េម បូលិក  េផ ងៗេទៀត ។ 

• ករែ្រប្របួលៃនជតិខ្ល ញ់ (Lipodystrophy) េកើតមនមួយភគធំេនេលើអនកជំងឺែដលេ្របើ    
ឱសថរមួគន រ ង្រកុម NRTIs និង PIs។ ជទូេទ េកើតមនេ្រកយពីករពយបលបន ១ ឬ 
២ ឆន ំ។ ករសិក ្រ វ្រជវអំពីករផ្ល ស់ប្ដូរឱសថេនកនុងករ្រគប់្រគង  lipodystrophy 
ពំុសូវបនលទ្ឋផលអ្វីេទ ។  ករប្ដូរពី PIs េទ Non-PIs មិនបនបង្ហ ញផលចំេណញធំដំុ    
េឡើយ។ ករផ្ល ស់ប្ដូរ d4T ឬ AZT េទ ABC បនបង្ហ ញថ មនករវលិ្រតឡប់េទរកភព 
េដើមវញិយ៉ងយឺតយ៉វៃន Peripheral Lipoatrophy ។ ឱសថែដលកំុពុងេ្របើេដើមបី
ពយបលវបិត្ដិជតិខ្ល ញ់ គឺ សថិតេនកនុងករសិក េនេឡើយ ។ 
 

ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ភព ុ ជំមួយ Insulin និង ជំងឺទឹកេនមែផ្អម  

• ភព ុ ំជមួយ  Insulin េកើតមនរហូតដល់ ៤០% ៃនអនកេ្របើឱសថ្រកុម PIs , េលើសជតិ 
សករកនុងឈមមនពី ៣-១៧% និង ជំងឺទឹកេនមែផ្អមែដលមនេ គសញញ គ្លីនិកមន ១%។ 
ជទូេទ ចចប់េផ្ដើមេកើតមនេឡើង ២ ឬ៣ែខេ្រកយេពលពយបល។ 

• េ គសញញ េកើតមនេឡើង គឺជេ គសញញ ទឹកេនមែផ្អម ៖ សពឹក េ្រសកទឹក េនមេ្រចើន និង 
ហូបេ្រចើន ។ 

• PIs ចេ្របើបន្ដជមួយឱសថពយបលជំងឺទឹកេនមែផ្អម ។ ករសិក កំពុងែតអនុវត្ត
ជបន្ដេហើយឱសថ Metformin ្របែហលជឱសថជួរមុខៃនករពយបលជំងឺទឹកេនមែផ្អម។
េបើមនសភពធងន់ធងរ និងពិបក្រគប់្រគង ្រតូវឈប់េ្របើ PIs ។ ករេលើសជតិសករ
កនុងឈមជ    ធមម បត់េទវញិ បនទ ប់ពីឈប់េ្របើឱសថ PIs បុ៉ែន្ដមិនែមន្រគប់ករណី
ទំងអស់េទ ។  
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ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ករេឡើងជតិខ្ល ញ់កនុងឈម (Hyperlipidaemia) 

• ឱសថ្រកុម PIs ទំងអស់ ចប ្ដ លេ យជតិខ្ល ញ់េកើនេឡើង (Triglycerides) និង 
Cholesterol េហើយRTV េធ្វើេ យេកើនេឡើងជតិខ្ល ញ់គួរេ យកត់សំគល់ េទះជករេកើន
េឡើងៃនជតិខ្ល ញ់បេងកើនេ យមនេ្រគះថន ក់ៃនជំងឺេបះដូងគឺមិនទន់ចបស់េនេឡើយ ។ 

• ្រតូវបនចប់េផ្ដើមពយបលជំងឺេលើសជតិខ្ល ញ់កនុងឈមេ យេ្របើឱសថៈ ករេកើនេឡើង 
LDL Cholesterol ែតឯង្រតូវពយបលេ យេ្របើឱសថ Statin, ឱសថជជំេរ ើសគឺ Pravastatin 
េ្រពះថឱសថេនះមិនសូវមនអន្ដរកមមជមួយ PIs។ ចប់េផ្ដើមេ យកំរតិដូសទបនិង ម

នេ យ្របុង្របយ័តននូវករវវិត្ដន៍េទរកជំងឺ ច់ដំុេបះដូង (Myopathy) ។ ករេកើនេឡើង 
Triglycerides ែតឯង្រតូវពយបលជមួយ Fibrate ឧទហណ៍ Gemfibrozil ឬFenofibrate។ 
ករេកើនេឡើងៃន LDL Cholesterol និង Triglycerides ចពយបលេ យេ្របើ Statin 
ឬFibrate។ លទ្ឋផលៃនសិក បនបង្ហ ញថ ករពយបលេនះពំុមន្របសិទ្ឋភពកនុងករ
បនថយជតិខ្ល ញ់េ យទបដល់កំរតិធមម បន ទំង LDL Cholesterol ឬ Triglycerides 
េទ។ ករពយបលេ យបញចូ លរមួគន រ ង Statin និង Fibrate ្របែហលជមន្របសិទ្ឋភព
ខពស់ បុ៉ែន្ដបេងកើនេ្រគះថន ក់ដល់ជំងឺ ច់ដំុេបះដូង។ ្របសិនេបើេកើនេឡើងជតិខ្ល ញ់ខ្ល ំង 
គឺ្រតូវផ្ល ស់ប្ដូរពី PIs េទឱសថ្រកុមេផ ង បុ៉ែន្ដេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ករែ្រប្របួល
ជតិខ្ល ញ់មិនធមម ចសថិតេនជប់ជ្របចំែដរ។ 
  

ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ជំងឺរ កេថ្លើម (Hepatitis) 

• ឱសថ្រកុម PIs ជពិេសស RTV ចប ្ដ លេ យេកើនេឡើង Enzyme េថ្លើម និងមន
សញញ គ្លីនិកៃនកររ កេថ្លើម េនេពល មួយកនុងកំឡុងេពលពយល្របីឱសថ PIs ក៏បុ៉ែន្ដ
យន្ដកររបស់ េនមិនទន់បនដឹងចបស់េនេឡើយេទ។ 

• ក ្ដ េ្រគះថន ក់រមួមន ករេកើនេឡើងៃនលទធផលេតស្តមុខងរេថ្លើមេនមុនេពលចប់េផ្ដើម
ពយបល, អនកផឹកសុ េ្រចើន, រ កេថ្លើម្របេភទ B និង/ឬ C  និង ករេ្របើឱសថែដល 
ប ្ដ លឱយពុលេថ្លើម ដូចជ d4T។ 

• ករេកើនេឡើងតិចតួចៃន Enzyme េថ្លើម ចនឹងេកើតមនេឡើងេហើយ ចបន្ដេ្របើ PIs បន។ 
កនុងករណីែដលេកើនេឡើងខ្ល ំង ឬ មនេ គសញញ គ្លីនិកជំងឺរ កេថ្លើម្រតូវឈប់េ្របើ PIs ជ 
អចិៃ្រន្ដយ៍។ 

ចំ ត់ថន ក់ផលប៉ះពល់ៈ ករែ្រប្របួលៃនឆ្អឹង (bone disorders) 

• របូមន្ដពយបល (Regimens) ែដលមនឱសថ្រកុម PIs ក់បីដូចជមនករេកើនេឡើងនូវ
េ្រគះថន ក់ដល់ឆ្អឹង ដូចជ Osteopenia ពុកឆ្អឹង (Osteoporosis)  និង រលួយឆ្អឹេ យមិន
មនឈមេទចិញ្វ ឹម (Avascular Necrosis)។ 
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Lopinivir/ritonavir (LPV/r) 
ផលប៉ះពល់ដ៏ចំបងែដលេកើតេឡើងេ យ រករេ្របើឱសថេនះរមួគន  ចប ្ដ លមកពី RTV 
ដូចជ គរសូ និង េលើសជតិខ្ល ញ់កនុងឈម ។ រ កលំែពងក៏ ចេកើតមនេឡើងែដរ 
េហើយេ្រចើនេកើតេ្រកយពីមនករេកើនេឡើងជតិសករេនកនុងឈម (Hypertriglyceride) េហើយេ គ
សពឹក  (Paraethesia) ក៏ ចេកើតមនែដរ ។ 

ឧបសមព័ន្ឋទី៣: អន្ដរកមមសំខន់ៗៃនឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍  (Important ARV 
drug interactions) 

មនអន្ដរកមម (interactions) ជេ្រចើនេកើតមនេឡើង រ ងឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ 
និងឱសថ្រកមុដៃទេទៀត។ ងទី២១ សេងខបពីអន្ដរកមមរបស់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍   
សំខន់ៗ បុ៉ែន្ដេនមនអន្ដរកមម (Interactions) ជេ្រចើនេទៀត ដូចេនះ ្រតូវពិនិតយេមើលឯក

រេយងមុនេពលេចញេវជជបញជ េ យេ្របើឱសថថមីេនេគហទំព័រhttp://www.hiv-
druginteractions.org ែដលជ្របភពមួយដ៏ល្អកនុងករផ្ដល់ព័ត៌មនទំងេនះ ។ 

ងទី ២១: អន្ដរកមមសំខន់ៗរបស់ឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ NVP, EFV, និងLPV/r 

ឱសថែដលមន 
អន្ដរកមម 

NVP EFV LPV/r 

Ketoconazole X +/-  

Itraconazole 

 
ចមនប៉ះពល់ដល់កំ
ប់កនុងឈមទំង     

ឱសថ NVP និង   
Itracona zole ។ 
្រតូវកំរតិដូសឱសថទំងពីរ
េនះ។  

ថយចុះេម បូលីសេធ្វើ    
េ យកំ ប់ Ketoconazole  
េកើនេឡើង ។ ្រតូវេ្របើ  
Ketoconazole 
េ យ្របុង្របយ័តនេនេពល
កំរតិដូស >២០០ ម្រក/ៃថង។ 

Fluconazole ចប ្ដ លេ យេកើន
េឡើងកំរតិ NVP  

 
គម នបញ្ហ  

Rifampicin 

ចប ្ដ លេ យេកើន
េឡើងកំរតិ  NVP ខ្ល ំង 
េ យ រេកើនេឡើង  
នូវេម បូលីស 

ចតំេឡើង EFV 
ដល់ ៨០០ ម្រក 
កនុងមួយៃថង 

េម បូលីសេកើនខ្ល ំង 
និងថយចុះកំរតិ PI ខ្ល ំង  

Clarithromycin ចប ្ដ យេ យថយ
ចុះកំរតិ clarithromycin  

ចប ្ដ យេ យ
ថយចុះកំរតិ 
clarithromycin  

្រតូវបនថយកំរតិដូស 
clarithromycin េបើេខ យ  
តំរងេនម 

Oral contraceptive1 X X X 
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១  ្រតូវេ្របើមេធយយបយពនយកំេណើ តេផ ងេទៀតៈ   Medroxyprogesterone Depot ជទូេទ ចមន្របសិទិធភព  បុ៉ែន្ដ 

្រតូវ្របីេ យ្របុង្របយ័តន។  

២  Pravastatin ឬ Fluvastatin ចេ្របើកនុងកំរតិដូសធមម  េហើយមិន្រតូវេ្របើ Simvastatin ទល់ែតេ ះ ។  

៣  កំរតិCarbamazepine េកើនេឡើងេហើយកំរតិ Phenytoin ថយចុះ។ Valproate ជឱសថជំេរ ើសេនកនុង ថ នភពេនះ ។ 

៤  Diazepam និង Midazolam េកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំង ចប ្ដ លេ យមនេ្រគះថន ក់ដល់ជីវតិ េ យេលើសជតិ

សណ្ដំ   (Over-Sedation). ្រតូវេ្របើ Lorazepam េបើ ចមនលទធភព ។ 

   

 

ឧបសមព័ន្ឋទី៤: យុទធ ្រស្ដៃនករេធ្វើេតស្ដ Viral Load (Viral Load Testing Strategy)  

កនុងកលៈេទសៈមួយចំនួន, អនក ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរពី copies/មល េទជ log scale េដើមបី 
េ ះ្រ យនូវភពប ជ័យៃនករពយបល។  

Methadone 
បនថយកំ ប់  Methadone 
ដូេចនះ្រតូវបេងកើនកំរតិដូស 
Methadone 

បនថយកំ ប់  
Methadone ដូេចនះ 
្រតូវបេងកើនកំរតិដូស 
Methadone 

បនថយកំ ប់  Methadone 
ដូេចនះ្រតូវបេងកើនកំរតិដូស 
Methadone 

Statins2 +/- +/- X 
 
SSRI 
Antidepressants 

+/- +/- ចប ្ដ លេ យេកើន
េឡើងកំរតិ  SSRI 
ចប់េផ្ដើមេ យកំរតិដូសទ
ប។ 

 
Anti-epileptic drugs3 

X X X 

 
Benzodiazepines4 

X X X 

ជំពូកឱសថដៃទេទៀត 
ែដលមិន្រតូវេ្របើ     
ជមួយគន  

បែនថមខទឹមស Astemizole 
Terfenadine 
Cisapride 
Midazolam 
Triazolam 
Ergotamine 
Dihydro-ergotamine 
Garlic supplements 

Astemizole 
Terfenadine 
Cisapride 
Midazolam 
Ergotamine 
Dihydro-ergotamine 
Garlic supplements 
Flecanide 
Pimozide Garlic 

េផ ងៗ ចបនថយកំរតិ Steroid  
េ យទប 

ម ន Wafarin 
្របសិនេបើេ្របើជ 
មួយគន  
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ងទី ២២: ករផ្ល ស់ប្ដូរពី  Viral copies/មល េទ log 

Copies/ml Log 
៤០០ ២,៦ 

១,០០០ ៣,០ 
១០,០០០ ៤,០ 
២០,០០០ ៤,៣ 
៣០,០០០ ៤,៥ 
៥០,០០០ ៤,៧ 
១០០,០០០ ៥,០ 

មនករែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ំង  រ ងរង្វ ស់េតស្ដ  Viral Load ទំងពីរេនះ េលើអនកជំងឺែតមន ក់ 
េ យកំណត់ថ មនភពខុសគន  ៣ ដង  (+/-0.5 Log) ដូចកនុងគំនូសបំ្រពញួទី៦ខងេ្រកម ។ 
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ករេធើ្វេតស្តVL ជ្របច ំ

រកមនិេឃើញេមេ គ រកេឃើញេមេ គ 

ម នេ គសញញ គ្លីនិកនិង 

្របពន័ធភព ុ ំ

• ពនិិតយករពយបល ARV ពមីុន 

• បេងើកនករេលបថន  ំជប់ ប ់េទៀងទត ់និង្រតមឹ្រតូវ 

• េ ះ្រ យបញ្ហ អន្តរកមមឱសថ 

• ពយបល ល់ជងំ្រសួច្រ វ ែដលេកើតេឡើង 

រកមនិេឃើញេមេ គ រកេឃើញេមេ គ >៥០០០copies/ml 

• មនិែមនប ជយ័មកពវីរីសុ 

• ្រ វ្រជវមូលេហតុេផ ងទងំគ្លនីិក  

ឬ្របពន័ធភព ុ ំ 

• េធើ្វេតស្ត VL ល់១២ែខ 

ឱ

<៥០០០copies/ml 

• ពនិិតយករពយបល ARV ពមីុន 

• បេងើកនករេលបថន  ំជប់ ប ់េទៀងទត ់និង្រតមឹ្រតូវ 

• េ ះ្រ យបញ្ហ អន្តរកមមឱសថ 

• ពយបល ល់ជងំឱឺកសនយិម 

េធើ្វេតស្ត VLម្តងេទៀតកនុងរយៈេពល ១២ែខ 

ប ជយ័ៃនករពយបល 

ប្តូេទជួរទី២ 

VL>១០០០copies/ml 

VL: ៥០-១០០០copies/ml 

េធើ្វេតស្ត VLម្តងេទៀតកនុង៣ែខ 

េធើ្វេតស្ត VLម្តងេទៀតកនុង៦ែខ 

VL: ១០០០-៥០០០copies/ml 

ប ជយ័គ្លនីិក ឬ ្របពន័ធភព ុ ំ? 

េទ 

េធើ្វេតស្ត VLម្តងេទៀតកនុង៣ែខ 

<១០០០copies/ml 

បទ 

បទ េទ 

VL>៥០០០copies/ml 

ប ជយ័ៃនករពយបល 

ប្តូេទជួរទី២ 

>១០០០copies/ml រកេឃើញេមេ គ េន 

េពលេធើ្វេតស្តVL ៦ែខ 

េ្រកយេពលប្តូឱសថ 

ពភិក ជមយួអនកជំនញ 

រកមនិេឃើញេមេ គេន 

េពលេធើ្វេតស្តVL ៦ែខ 

េ្រកយេពលប្តូឱសថ 

ប ជយ័គ្លនីិក ឬ ្របពន័ធភព ុ ំ? 

េធ្វើេតស្ត VL ល់១២ែខម្តង ពនិិតយVL 

េធ្វើេតស្ត VL ល់១២ែខម្តង 

របូភពទី៦: ករេធើ្វេតស្ត Viral Load ជ្របចំ 
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ឧបសមព័ន្ឋទី៥: ករ ក់ពិនទុេទ មកំរតិកណូហ្វសគ ី (Karnofsky Performance Scale) 

ងទី ២៣: Karnofsky Performance Scale 

កំរតិមុខងរ ពិនទុ អធិបបយ 

មនលទធភពេធ្វើករងរធមម
មិនចំបច់េ យមនករែថ
ទំពិេសសេទ 

១០០ 
ធមម  មិនមនករត្អូញែត្អរ មិនមនជំងឺ មួយ       

េកើតេឡើង 

៩០ មនលទ្ឋភពអនុវត្ដសកមមភពធមម  មនេ គសញញ ជំងឺ
តិចតួច  

៨០ ចេធ្វើសកមមភពធមម បនេ យខំ្របឹង                
មនេ គសញញ ជំងឺមួយចំនួន 

មិនមនលទធភពេធ្វើករងរ
ច ន ក់េនផទះ និងែថរក ខ្លួន  
មនករែ្រប្របួលតំរវូ  េ យ
មនជំនួយបែនថម 

៧០ ែថរក ខ្លួនឯងបន, មិនមនលទ្ឋភពអនុវត្ដសកមមភព
ធមម  ឬ េធ្វើករងរបន 

៦០ តំរវូករេ យមនជំនួយខ្លះៗពីអនកដៃទ  បុ៉ែន្ដមន        
លទ្ឋភពែថរក នូវតំរវូករផទ ល់ខ្លួនមួយចំនួនធំ  

៥០ តំរវូករេ យមនជំនួយេ្រចើនពីអនកដៃទ និងករែថទំ  
េវជជ ្រស្ដញឹកញប់ 

មិនមនលទធភពែថរក ខ្លួន
ឯង តំរវូេ យមនករែថ
រក ពី ថ ប័ន ឬមនទីរេពទយ, 
ជំងឺនឹងវវិត្ដន៍េទមុខយ៉ងឆប់
បំផុត 

៤០ គម នសមតថភព តំរវូករែថរក ពិេសស និងជំនួយពី    
អនកដៃទ 

៣០ 
គម នសមតថភពទំង្រសុង តំរវូករេ យសំ កេន      

មនទីរេពទយ េទះបីជមិនទន់ ្ល ប់ក៏េ យ  

២០ ឈឺធងន់ សំ កេនមនទីរេពទយជករចំបច់ និង             
ករពយបល មេ គសញញ ជករចំបច់  

១០ េសចក្ដី ្ល ប់ជិតមកដល់ និងវវិតិ្តេទរកេសចក្ដី          
្ល ប់យ៉ងឆប់  

០ ្ល ប់ 
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េពលេវ ៃនករពយបល ពិនិតយសុខភពម្ត យមុនសំ ល េពលកំពុងសំ ល េ្រកយេពលសំ ល

ចំេពះម្ដ យកំពុងពយបល

ART េហើយមន 
 
CD4 ≤ ៣៥០/មម៣ 

ចំេពះម្ដ យៈ  
េទះជេ្របើ AZT2 + 3TC + NVP3

 

ឬេ្របើ AZT + 3TC + EFV4 

ចប់េផ្ដើមពយបលបងក រេ យ ARV  
ភ្ល មេ យមិនគិតពី យុៃនគ៌ភ  

ចំេពះម្ដ យៈ
េទះជេ្របើ AZT + 3TC + 
NVP 
ឬេ្របើ AZT + 3TC + EFV 

ចំេពះម្ដ យៈ

 បន្ដ ART មួយជីវតិសំ ប់គំ្រទសុខភពគត់  
កូនៈ េ្របើ NVP ល់ៃថងរយៈេពល៦សប្ដ ហ៍ (េ យមិនគិតពីរេបៀបចិញច ឹមកូន)
េ យចប់េផ្ដើមភ្ល ម េ្រកយេពលេកើតកនុងកំឡុងេពល៦-១២ េម៉ង។ 
កំរតិដូសៈ ទំងន់េពលេកើត  ≥ ២៥០០្រក  ១៥ម្រក5 oral suspension មួយៃថងមួយដង 
 ទំងន់េពលេកើត < ២៥០០្រក  ១០ម្រក18 oral suspension មួយៃថងមួយដង 

ចំេពះម្ដ យកំពុងទទួល
ពយបលបងក រេ យ 
ARV 
េ យឱសថបីមុខរមួគន  
េហើយមន 
CD4 > ៣៥០/មម៣ 

ចំេពះម្ដ យៈ 

AZT15 + 3TC + EFV17 

ចប់េផ្ដើមពយបលបងក រេ យ 
ARV  ភ្ល មេនសប្ដ ហ៍ទី១៤ៃនគ៌ភ
 

ចំេពះម្ដ យៈ
AZT + 3TC + EFV 

ចំេពះម្ដ យែដលបំេបកូនេ យទីកេ ះ៖

បន្ដេ្របើ AZT + 3TC + EFV6 
រហូតដល់១សប្ដ ហ៍េ្រកយេពលឈប់េ
យកូនេបេ ះ ឈប់េ្របើ EFV 
េពលឈប់េ យកូនេបេ ះ 
បនទ ប់មកឈប់េ្របើ AZT + 3TC 
១សប្ដ ហ៍េ្រកយ 7 

ចំេពះម្ដ យែដលមិនបំេបកូនេ ះទីកេ ះ៖ 
ឈប់ពយបលបងក រេ យ ARV : 

ឈប់េ្របើ EFV េ្រកយេពលសំ ល 
បនទ ប់មកឈប់េ្របើ AZT + 3TC ១    
សប្ដ ហ៍េ្រកយ 20 

2  េបើម្ដ យមនភពេស្លក ្ល ំង (Hb ≤ ៧្រក/dl)  មេ្របើ AZT ្រតូវេ្របើ d4T ជំនួសវញិ (ឬេ្របើ TDF + 3TC + EFV) និង្រតូវធនថភពេស្លក ្ល ំង្រតូវបនពយបល។ 
3   ជសំខនម់និ្រតូវចបេ់ផ្តើមេ្របើ NVPចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះែដលមនចំនួនេកសិក CD4 ខពស់ > ៣៥០ េកសិក /មម៣ ែដល ចប ្ត យេ យេកើនេឡើងនូវករ្របឈមមុខនឹងពុលេថ្លើមខពស់។ 
4  មេ្របើ EFVេន្រតីមសទី១ៃនគភ៌េហើយ្រតូវេ្របើ NVPជំនួសវញិ ( ចប ្ត លេ យមនករ្របឈមមុខនឹងកូនេកើតមកមនិធមម  teratogenicity េបើេ្របើ EFVេន្រតីមសទី១ៃនគភ៌។  
5   ១៥ម្រក Nevirapine suspension = ១.៥មល  , ១០ម្រក = ១.០ មល 
6  ្រស្តី្រតូវទទួលករផ្តល់្របឹក េ យយកចិត្តទុក កអ់ំពីករេ្របើមេធយបយពនយកំេណើ តេ យ្របសិទិធភព េដើមបេីចៀស ងករបងកកំេណើ េតេនេពលេ្របើ EFVេ្រកយេពលសំ លកូនរចួ។ 
7  កតប់នថយករបងករជភព ៑ ំជមយួនឹងឱសថ EFV េ យសថិតេនកនងឈមយូរ។

ឧបសមព័ន្ឋទី៦: ករពយបលបងក រេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ចំេពះ្រស្ដមីនៃថទេពះ 

ងទី២៤: របូមន្តពយបលេ យឱសថ្របឆំងនឹងេមេ គេអដស៍ចំេពះម្ត យផទុកេមេ គេអដស៍និងកូនរបស់គត់ 
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   កូនៈ េ្របើ NVP ល់ៃថងរយៈេពល៦សប្ដ ហ៍ (េ យមិនគិតពីរេបៀបចិញច ឹមកូន)
េ យចប់េផ្ដើមភ្ល មេ្រកយេពលេកើត កនុងកំឡុងេពល៦-១២ េម៉ង។ 
កំរតិដូសៈ ទំងន់េពលេកើត  ≥ ២៥០០្រក  ១៥ ម្រក oral suspension មួយៃថងមួយដង 
 ទំងន់េពលេកើត < ២៥០០្រក ១០ ម្រក oral suspension មួយៃថងមួយដង 

កំរតិដូស  ARV ចំេពះម្ដ យ 
AZT+3TC + NVP ៣០០ម្រក /១៥០ម្រក/២០០ម្រក (េលប១្រគប់ពីរដងកនុង១ៃថង) 

AZT + 3TC + 
EFV 

AZT + 3TC: ៣០០ម្រក /១៥០ម្រក (េលប១្រគប់ពីរដងកនុង១ៃថង) 
EFV: ៦០០ម្រក  (េលប១្រគប់១ដងកនុង១ៃថង) 
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ងទី២៥: ករេ្របើឱសថARV សំ ប់្រស្តែីដលេធ្វើេ គវនិិចជ័យ HIV េនេពលកំពុងសំ ល ឬ េ្រកយេពលសំ លភ្ល មៗ 

េពលេវ ៃន

ករពយបល 

ពិនិតយសុខភព

ម្ត យមុនេពល

សំ ល 

េពលកំពុង 

សំ ល 
េ្រកយេពលសំ ល  

ម្ត យែដលេធ្វើ
េ គវនិិចជយ័ថ

ផទុកHIV េន

េពលឈេឺពះ

សំ លឬម្ត យ

ទទួលករ 

ពយបលបងក រ

េ យARV 

កំពុងមនៃផទេពះ 

 ចំេពះម្ដ យៈ

េ្របើែតមយួកំរតិដូស NVP 
២០០ម្រក េ្របើភ្ល មៗេន
េពលឈេឺពះសំ លកូន និងេ្របើ 
AZT + 3TC ពីរដងកនុង១ៃថង 

ចំេពះម្ដ យៈ

បន្តេ្របើ AZT + 3TC ពីរដងកនុង១ៃថង
81 រយៈេពល៧ៃថងេ្រកយេពលេកើត 

ផ្តល់ពត័ម៌នដល់្រកុម OI/ART អំពីម្ត យែដលេទើបែតបនេធ្វើេ គវនិិចជយ័ថផទុកេមេ គេអដស៍និង្រតូវបូមឈមេធ្វើេតស្ត 

CD492 មុននឹងម្ត យេនះ្រតូវេចញពីមនទីរេពទយ។េរៀបចំករ តជ់ួបសំ បម់្ត យជមយួ្រកុម OI/ART 

េន៦សប្ត ហ៍េ្រកយេពលសំ លកូន។ 

កូន: ផ្តល់ករពយបលេ យ NVP ល់ៃថងយ៉ងតិច៦សប្ត ហ៍103 
 ចបេ់ផ្តើមពយបលេ យបនឆបេ់្រកយេពលេកើតកនុងកំឡុងេពល៦េទ១២េម៉ង 

ករំតិដូស: ទំងនេ់ពលេកើត ≥ ២៥០០្រក ១៥ម្រក oral suspension ម្តងកនុង១ៃថង 
 ទំងនេ់ពលេកើត < ២៥០០ម្រក ១០ម្រក oral suspension ម្តងកនុង១ៃថង 

ម្ត យែដលេធ្វើ
េ គវនិិចជយ័ថ

ផទុកHIV 

  ចំេពះម្ដ យៈ

ផ្តល់ពត៌ម័នដល់្រកុម OI/ART អំពីម្ត យែដលេទើបែតបនេធ្វើេ គវនិិចជយ័ថផទុកេមេ គេអដស៍និង្រតូវបូមឈមេធ្វើេតស្ត CD4 
22 មុននឹងម្ត យេនះ្រតូវេចញពីមនទីរេពទយ។េរៀបចំករ តជ់ួបសំ បម់្ត យជមយួ្រកុម OI/ART 
េន៦សប្ត ហ៍េ្រកយេពលសំ លកូន។ 

                                           
8 កតប់នថយករបងករជភព ៑ ំជមយួនឹងឱសថ NVP 
9 េបើ CD4 ≤ ៣៥០ េកសិក/មម៣ ម្ត យ្រតូវករពយបលមយួជីវតិេ យ ART្រកុមែថទំ មផទះ្រតូវធនថម្ត យបនមកទទួលេស  OI/ART េ យបនឆបេ់ដើមបចីបេ់ផ្តើម ART។ េបើ ៣៥០ េកសិក/មម៣,្រតូវបន្តផ្តល់ NVP 

ដល់កុមរជេរៀង ល់ៃថងរហូតដល់១សប្ត ហ៍េ្រកយពីបញឈបក់របំេបេ ះកូន។ 
10 េបើម្ត យបំេបកូនេ យទឹកេ ះ្រតូវបន្តករពយបលបងក រដល់កូនរហូតដល់១សប្ត ហ៍េ្រកយពីបញឈបក់របំេបេ ះកូន។េបើម្ត យមនិបំេបកូនេ យទីកេ ះេទករពយបលបងក រ ចបញឈបេ់ន៦សប្ត ហ៍េ្រកយពីសំ ល។  
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េ្រកយេពល

សំ លភ្ល មៗ 

កូន: ផ្តល់ករពយបលេ យNVP ល់ៃថងយ៉ងតិច៦សប្ត ហ៍23  
 ចបេ់ផ្តើមពយបលេ យបនឆបេ់្រកយេពលេកើតកនុងកំឡុងេពល៦េទ១២េម៉ង។ 

ករំតិដូស: ទំងនេ់ពលេកើត ≥ ២៥០០្រក ១៥ម្រក oral suspension ម្តងកនុង១ៃថង 
 ទំងនេ់ពលេកើត < ២៥០០្រក ១០ម្រក oral suspension ម្តងកនុង១ៃថង 

 
កំរតិដូស  ARV  ចំេពះម្ត យ 
 
 
NVP 
AZT + 
3TC 

២០០ម្រក, េលបែត១កំរតិដូសេទ 
៣០០ម្រក/១៥០ម្រក 

(េលប១្រគប់ពីរដងកនុង១ៃថង) 
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